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                                                     ווינה  :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Vienna 

  אוסטריה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה תיכונית

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

      אנגליה. יורקשייר, ברמינגהם, ברדפורד          )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

1956 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

היה לי בית גדול יחסית והיינו . אימי הייתה עקרת בית ולאבי חנות לבדים. עם שם המשפחה שפיגל 3.4.1925ב הנולדתי בווינ

למדתי .. שניהם היו גדולים ממני וציוניים, 1920ואחותי דורה שנולדה ב  1915אחי שמו היה אריה יליד . מסודרים כלכלית

הציונים שלי היו טובים ובמיוחד אהבתי . יל עשר מתחילים תיכוןס ממלכתי הבנוי משיטה של ארבע כיתות יסודי ובג"בביה

  .המשפחה הייתה חרדית לחלוטין. היה לנו בית כשר והוריי היו דתיים. מתמטיקה

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

בתחילת מרץ החלו מעצרי יהודים ופוגרומים . אף אחד לא הגיע למסיבה, הנאצים הגיעו לווינה בסוף השבוע של בר המצווה שלי

ס "מורים הגיעו לביה, בגימנסיה שבה למדתי באותה תקופה. דיםהנאצים והאוסטרים שהצטרפו אליהם הרביצו ליהו, ברחובות

התלמידים הגויים לא התייחסו אלינו מתקופת סיפוח אוסטריה לגרמניה ובכיתות הגבוהות אף הגיעו חלק . עם צלב קרס על הבגד

גרמניה  פרץ המשבר בין, 1938לקראת סוף . ההורים שלי נמנעו מלצאת לרחובות. מהתלמידים עם מדים של נאצים

הצו . אחי קיבל צו גיוס, כוסלובקיה והיה גיוס כללי'כשהנאצים הכריזו מלחמה על חבל הסודטים בצ. כוסלובקיה והיה גיוס כללי'לצ

הוא עזב את , אחי אשר למד בטכניון בווינה קיבל אישור עלייה ולימודים בארץ. בוטל ברגע שהבינו שהוא יהודי ושנפלה טעות

להוריי נודע לקראת סוף . אחותי עזבה גם כן לארץ והגיעה לקיבוץ עין גב, ל הנדסה אזרחית בטכניון חיפהאוסטריה וסיים תואר ש

על . הוריי רשמו אותי לרכבת במשרדי הקהילה היהודית בווינה, שמתארגנת רכבת הצלה לילדים יהודים מאוסטריה לאנגליה, 38

, באנגליה היינו במחנה קיץ. 13אני הייתי בן , וכנים לקבל אותנוילדים וילדות שהגיעו אל בריטים שהיו מ 1000הרכבת עלו 

אחרי . התנאים במחנה שהיה מיועד לנופש בקיץ היו קשים מאוד כיוון שהגענו בתקופת החורף הקרה ולא היה חימום בצריפים

הקהילה , והתנאים היו טוביםכולם היו יהודים . זמן מה חילקו אותנו לכל מיני מקומות באנגליה ואני נשלחתי להוסטל בברדפורד

המורה . ס בו ארגנו כיתה מיוחדת לכל הילדים מההוסטל ללימוד אנגלית וקצת מתמטיקה"נשלחנו לבי. היהודית דאגה לכל צרכינו

באותה תקופה שהייתי בבית ספר פרצה מלחמת העולם השנייה וקשר המכתבים עם . היה אנגלי שדיבר גרמנית באופן מושלם

 .ליטים האוסטרים והגרמנים נחשבו על ידי הבריטים כזרים אויבים וחלקם הוגלה לארצות  הברית ואוסטרליההפ. הוריי נותק
  

ס טכני "כמו כן הלכתי שני ערבים בשבוע ויום שלם אחד לבי, התחלתי לעבוד בתור פועל פשוט בבית חרושת ליצור כלי רכב

אחרי שנתיים סיימתי את לימודיי והגשתי בקשה לקבלת מלגה מאוד צנועה . 14כ הייתי בן "סה, להשלים את השכלתי

עם המלגה והמלצתו של מנהל באוניברסיטה שהייתי בקשר . ת אויבשלהפתעתי נענתה בחיוב למרות שהייתי מסווג כזר מארצו

התואר היה מזורז במיוחד כי הייתה זו עת של מלחמה והיה צורך גדול . טוב איתו נסעתי לתואר מזורז בהנדסת מכונות

אתה אותי האישה שגרתי אצלה הייתה אחות ראשית בבית חולים ור. ויתרו לנו על המעבדות, במהנדסים וטכנאים מיומנים

הרופא ציווה עליי . שהתרחצתי יום אחד וזיהתה אצלי איזו מחלה שאני לא זוכר את שמה שהופיעה בדמות נקודות על הגוף

הייתי בטוח שזה סוף הקריירה שלי ולא אוכל להשלים את התואר אלא שפספסתי . להישאר שבועיים בחושך מחשש לראייה שלי

נשלחו למחנה כי הם היו זרים  16בני , ילדים שהיו גדולים ממני. בלימודים שוברק בחינה אחת ואיכשהו הצלחתי להשתלב 

האישה שגרתי אצלה אמרה לי שיש לי מזל גדול שאני כבר בשלב מתקדם . לי היה מזל שהייתי צעיר יותר! אוסטרים, באנגליה

 .בלימודים ושלא ניתן היה להוציא אותי
אחרי זמן מה התקבלתי לעבוד . ד להוסטל וחזרתי לעבוד שוב בבית החרושתעם גמר הלימודים וקבלת התואר חזרתי לברדפור

אחרי מספר שנות עבודה שם קיבלתי עבודה אחרת בברמינגהם כמתכנן במחלקת הניסויים במפעל . במשרד התכנון של המפעל

לתי הודעה רשמית שהוריי אחרי זמן מה קיב. ליצור כלי רכב באותה עת ביקשתי מהצלב האדום הבינלאומי לברר את גורל הוריי

  . 1942גורשו מווינה בנפרד למזרח ב

  



 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

צלחתי להתכתב עם לאחר המלחמה ה. עם גמר המלחמה נודע לי שכל היהודים שנשלחו למקומות אליהם גורשו הוריי נורו למוות

הם שאלו אותי מה עם , המכתבים שקיבלתי מהם לא היו נעימים. אחותי ושני הדודים שלי שגרו בחיפה, אחי –י "משפחתי בא
אלא שהיו לי מחשבות על כך שפשוט לא . לא רציתי לעזוב שכן ראיתי עתיד באנגליה? הציונות ואיך אני יכול לחיות בין הגויים

עד . לא היו לי חברים יהודים והייתי יחסית לבד. היה לי הרצון לשמור על זיכרון הוריי ועל יהדותם. מתאים שאתחתן עם גויה
  . ביקרתי בארץ פעמיים 1956שעליתי ב

  
אני כל חיי התעסקתי עם המדע ולא היה לי . כל הזמן  שהייתי באנגליה מאוד התרחקתי מהדת ולמען האמת נהייתי חילוני לגמרי

פקפקתי בו והמשפחה שלי כבר לא הייתה . לא היה לי ברור איך אלוהים מנהל פה את העסק, נכנס לתמונהברור איך אלוהים 
  .סביבי כדי להשפיע עליי יותר

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

אחרי כשנתיים עברתי לעבוד במפקדת קצין חימוש ראשי . גרתי ועבדתי בחיפה במפעל פניציה במפרץ 56כשעליתי לארץ ב

העבודה עם השם יוהכים שפיגל בצבא לא הייתה קלה עבורי והיה פער בין ההתנהלות שלי להתנהלות שהייתה , כמהנדס רכב

אחרי מלחמת ששת הימים עברתי לעבוד כמהנדס בצבא וכעבור . א"ור בתשינוי מקום העבודה חייב אותי לעבור לג. נפוצה בצבא

אחרי מספר שנים קבלתי את תפקיד מנהל מחלקת . זמן  מה הוטל עליי התפקיד לרכז את הרכש עבור פרויקט טנק המרכבה

שאף אחד לא ייצג בן גוריון באותה התקופה אמר . מתוקף התפקיד נסעתי לשליחויות רבות בחול. הרכש לרכב במשרד הביטחון

זכיתי במכרז לצאת לשליחות  1983ב. את מדינת ישראל עם שם גוי וכך מזכירה שלי בצבא שינתה את השם שלי על דעת עצמה

יצאתי . עיקר עיסוקיי היו ברכש ונשארתי בגרמניה המערבית כארבע שנים. לגרמניה כסגן ראש המשלחת של משרד הביטחון

חזרנו לארץ והמשכתי לעבוד  1987ב. תיי אורלי ואריאלה נשארו בארץ על מנת לשרת בצבאלשליחות עם אשתי הדסה ושתי בנו

  . יצאתי לגמלאות 1991במשרד הביטחון בתפקיד גבוה יותר וב
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