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נולדתי בווינה להורי גולדה ומשה לוסטר .שני הורי ילידי פולין ובאו לווינה בזמן מלחמת העולם הראשונה בשנת .1914הייתה
לי אחות ,הלנה-חיה הגדולה ממני ב 6-שנים .אבי היה סוכן של חב' מארק  -MAREKחב' טקסטיל ,הוא היה נוסע לכפרים
אמי גולדה הייתה עקרת בית .לאמי היתה משפחה גדולה בוינה .לאבי היתה
בסביבות וינה למכור בדים ,מצעים ומגבות.
רק אחות אחת בשם סלי רוזנבאום היו לה שני ילדים דורה ואלואיס .גרנו ברובע השני ,ברח' SCHREY GASSE 12בקומה
 3בדירה היו  2חדרים ומטבח .אבא היה מאוד מסורתי .הוא עבד במשרה נוספת בבית הכנסת בארגון חתונות בקהילה.
כל יום שישי הלכתי עם אבא לבית הכנסת שנקרא פוילישא שייל כלומר ביה"כ הפולני .בשבתות נפגשנו הרבה עם המשפחה
של אמא .ניהלנו חיים יהודיים מסורתיים ,חגגנו את כל החגים היהודיים עם המשפחה .היה לי קשר טוב עם בני הדודים.
היו לי הרבה חברים ,חלקם מבית הספר וחלק כאלו שגרו בסביבה .אני זוכר שהיינו משחקים ברחוב בכדורגל עשוי
מסמרטוטים מחוברים .היינו נותנים קודם בעיטה עם הברך ...ואח"כ עם הנעל .בחופשת הקיץ היינו נוסעים הילדים ל
 PAYERBACHלבית הבראה של הקהילה היהודית  .המדריכים היו ציונים .קיבלנו שם חינוך ציוני ואהבת הארץ .לפעמים
בחופשות היינו הולכים גם לקייטנה בוינה ,לא רחוק ממקום מגורי .גם בקייטנה הזו היו מדריכים שנתנו חינוך ציוני .בקייטנה
גם קיבלנו ארוחת צהרים ובערב חזרנו הביתה.
מכיתה א-ד הלכתי לבית ספר תלמוד תורה .זה היה בי"ס רגיל אבל עם דגש על לימודי תורה .לאחר ליל הבדולח ב10/11/38-
סגרו את בית הספר )הייתי אז בכיתה ה' ( ואז עברתי לבית ספר רגיל של העירייה .זה כבר היה תחת שלטון הנאצים.
עד שנת  1941עברתי  3בתי ספר ,כי כל פעם הנאצים סגרו בית ספר  ,ונאלצנו לעבור לבי"ס אחר .בית הספר האחרון בו
למדתי נקרא  SPERL SCHULEבי"ס זה הפך להיות בהמשך מחנה האיסוף ליהודים ומשם הם נשלחו למזרח למחנות
ולמוות .כאשר למדתי ב  SPERL SCHULEהצטרפתי ל  YUAL SCHULEזה היה בי"ס של אחה"צ להכנה לעליה
לפלסטינה .היה לי מדריך בחור צעיר שהערצתי אותו ,בשם אהרון מנצ'ר .למדנו שם על ארץ ישראל ,על חקלאות ועוד כל מיני
דברים שישרתו אותנו כאשר נעלה לארץ .אהבתי מאוד ללכת לפעילות הזאת ..הרבה יותר מאשר לבי"ס הרגיל .ב 1939הצליח
אבא שלי בדרך לא לגאלית לשלוח את אחותי שהייתה בערך בת , 18דרך ברטיסלבה לפלסטינה .אני הייתי צעיר מדי לצאת
לבדי ונשארתי בווינה עם הורי.
בליל הבדולח ב 10/11/38-שמענו וגם ראינו מהבית שריפה וקולות נפץ .יצאתי מהבית מהבית לבדוק מה קורה .אמי ואחותי
נשארו בבית .הלכתי לכיוון בית הכנסת וראיתי שבית הכנסת עולה בלהבות ,זכוכיות מפוזרות מסביב והרס גדול .התחלתי
לחפש את אבא שלי ,ולא מצאתי .חזרתי הביתה ,כי ידעתי שאמא דואגת לי) .הייתי בן  .(12פתאום הגיע השכן מקומת
הקרקע ואמר לנו "אני עולה לגור למעלה ואתם תרדו למטה לגור בדירה שלי" תיכף ומיד היינו צריכים לפנות את הדברים .הוא
העלה את החפצים שלו ולקח את הדירה שלנו .לא הייתה לנו ברירה ,לקחנו מה שיכולנו וירדנו לדירה למטה .הדירה למטה
הייתה ללא חשמל  ,ללא מים וללא שירותים .היה בדירה חדר אחד ומטבח .בשבילנו זה היה שוק גדול שכך נזרקנו מהדירה
שלנו .אנחנו הבנו שאבא כנראה עצור במשטרה.
אחרי יומיים הוא חזר פצוע בפנים ובגוף ,מושפל ,הוא לא רצה לספר מה קרה  .גם כי כנראה אמרו להם לא לספר .היינו צריכים
להתרגל לדירה  .המשכנו לגור בדירה הזו עד שנת  , 1941אז אבא הצליח לקבל דרך הקהילה היהודית בה עבד  ,דירה אחרת
שהייתה ריקה כי היהודים שגרו בה נשלחו בטרנספורטים למחנות .הדירה הזו הייתה ברח' פלוס גאסה  FLOSSGASSEגם
ברובע השני .היו בדירה שנים וחצי חדרים  .גרנו בה בערך שנה .אבא שלי הפסיק לעבוד כסוכן טכסטיל ,כי הפסיד כסף
.אנשים ניצלו את המצב ולא שילמו .קיבלנו תמיכה כספית מהקהילה .ואבא התחיל לעבוד רק בקהילה היהודית במח'
הסוציאלית .בתי הספר נסגרו ,ואני בהיותי בן כ 14-נשלחתי ע"י הנאצים לעבוד במפעל שעובד עבור הצבא הגרמני .עבדתי
בסחיבת שקים וחפצים כבדים .זה היה בשנת . 1941-1942
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בספטמבר  1942נשלחנו הורי ואני למחנה –גטו טרזין) .הגענו עם עוד  1500איש בטרנספורט(בטרזין הפרידו אותנו .הורי גרו
כל אחד במקום אחר .גם המדריך שלי אהרון מנצ'ר הגיע איתנו בטרנספורט .היו לו קשרים טובים בתנועת החלוץ בפראג ,
הנהלת גטו טרזין הייתה בידיים של החלוץ ,כך שהוא הצליח לארגן לנו החניכים שלו מוינה ,בית בו כולנו גרנו ביחד.
במשך היום עבדנו קשה .אני עבדתי במטבח ,עבודה קשה  ,אבל מה שטוב היה שהיה לי מספיק אוכל .לא הייתי צריך את
כרטיס האוכל שחילקו לכולם ויכולתי לתת את הכרטיס שלי להורי כך שגם להם היה יותר אוכל .בערב היינו מתכנסים ואהרן
לימד אותנו שירים בעברית ,חגגנו עונג שבת וחגים יהודיים .היינו  10בנים בחדר אחד .עשינו קומונה הכל היה משותף לכולנו.
אני גם תמיד דאגתי להביא אוכל נוסף מהמטבח .השהיה והשיתוף ביחד עזרה קצת בימים הקשים שעברנו.
אבא שלי עבד בטרזין בבניין ,ואמא שלי עבדה ב"גלימר" זה מן חומר גלם לבידוד שצריך היה לפרוס אותו ,הצבא הגרמני
השתמש בזה לבידוד .בספטמבר  1944ביום כיפור נשלחתי בטרנספורט יחד עם אבא שלי לאושוויץ-בירקנאו .כאשר ירדנו
מהרכבת הפרידו אותי מאבא שלי .אבא לא עבר את הסלקציה ונשלח ימינה-ישר לתאי הגזים .רוב חברי מוינה  ,הגיעו אתי גם
הם בטרנספורט הזה ...לא תפסנו בכלל לאן הביאו אותנו ומה מתרחש ...שלחו אותנו להתרחץ ,קיבלנו בגדים כחולים עם
פסים והביאו אותנו לצריף בבירקנאו ,שהיה נקרא גם מחנה הצוענים .אלו היו צריפים שניבנו במקור עבור הסוסים של הצבא
הפולני .לא יכולתי לתפוס את מה שראיתי ,וקשה היה להאמין למה שסיפרו לנו האסירים שהיו שם .קשה לתפוס לנער צעיר
שדבר כזה יכול לקרות .קיבלתי מקום במיטה .היו  6מיטות בבלוק .היו מיטות ב  3קומות ובכל מיטה ישנו  2אנשים.
היה קר מאוד ,הבגדים שקיבלנו היו דקים  .מהר מאוד תפסנו שלהישאר במקום הזה אנו נהיה רק חומר למשרפות....
כל בוקר היינו עומדים בחוץ למסדר ...לפעמים שעות ...לפעמים היו נותנים לנו עבודות ניקיון.
הייתה שמועה שמדי פעם באים אנשי ס.ס ומחפשים עובדים מקצועיים .הבנתי שכדאי למצוא עבודה כדי לצאת מהמקום הזה.
לאחר זמן הגיעו אנשי ס.ס לחפש עובדים .רצתי לשמוע מה מחפשים ,פעמיים הגיעו ולא הצלחתי להתקבל ,בפעם השלישית
הצלחתי .חיפשו מסגרים והתקבלתי .כמובן שלא הייתה לי שום הכשרה כמסגר .העבירו אותנו למקום אחר ,להתרחץ ,קיבלנו
בגדים חמים יותר ,קיבלתי קעקוע של מספר על היד  ,לקחו אותנו לרכבת שלקחה אותנו למחנה גלייביץ  1מרחק של כ100-
ק"מ .גלייביץ היה מחנה ששייך לאושוויץ .קיבלנו צריף עם מיטה ושמיכה .העבודה במחנה הייתה בתיקון קרונות רכבת שהיו
אחרי הפצצות או תאונות .העבודה הייתה קשה מאוד בקור מקפיא .היו איתנו גם פועלים גרמנים שלימדו אותנו את העבודה.
לפעמים קיבלתי מהם חתיכת לחם או שאריות אוכל .בבוקר היינו יוצאים בהליכה מהמחנה עד המפעל ,הליכה של שעה בערך
ובערב הליכה בחזרה .כאשר חזרנו למחנה היינו עומדים למסדר לספירה ושוב ספירה ....היו מוציאים לנו את הנשמה עד
שנתנו לנו ללכת לישון .ביום ראשון לא הייתה עבודה במפעל במקום זה היו נותנים לנו לסחוב בידיים אבנים כבדות במשך
שעה לכיוון אחד  ..ואח"כ לסחוב אותם בחזרה למחנה .כך הלוך ושוב ...הכל כדי שלא ננוח לרגע
.
לא ידענו כלום ממה שמתרחש במלחמה ,אבל מדי פעם היינו מוצאים בקרונות הרכבת פיסות עיתון שנשארו ,וראינו שהצבא
האדום הגיע לוורשה .בבוקר של ה ,18/1/45 -במקום ללכת לעבודה ,קיבלנו כמה קופסאות שימורים וחתיכת לחם ,ואמרו לנו
שלא הולכים למפעל לעבודה אלא למקום אחר .התחלנו ללכת בשורה לכיוון מערב) ...לכוון גרמניה( ,הלכנו בערך  3ימים.
בערב היינו מגיעים למחנה כלשהוא ושם היינו נשארים לישון ,ולמחרת ממשיכים בהליכה .ההליכה הייתה קשה ,בקור מקפיא
של ינואר ,ללא בגדים חמים .אנשים שנפלו או יצאו מהשורה היו יורים בהם או שהם מתו מאפיסת כוחות .אחרי  3ימים של
הליכה קשה הגענו למחנה גדול יותר שנקרא בלכהאמר .הכניסו אותנו לצריפים ,אותי ועוד כ 9-חברים כולנו היינו מוינה .היינו
יחד גם במחנה טרזין ביחד .החברים האלו הגיעו איתי באותו טרנספורט מאושוויץ בירקנאו .אני ואותם  9חברים הוכנסנו
לצריף .הצריף הזה כנראה שימש כמחסן .היו בו הרבה ארגזים עם בקבוקי סודה .נשארנו שם למשך הלילה .בבוקר שמענו
את קריאות ה SS-לצאת ל"פל פלאץ" )מגרש המסדרים( כדי לספור אותנו ולהמשיך בדרך .דיברנו בינינו "לשם מה לצאת
לדרך זהו ממילא מסע מוות " והחלטנו להישאר בצריף.

הצצנו דרך חריץ וראינו שהרבה אנשים יצאו מהצריפים ,אבל גם שמענו צעקות מאנשי ה SS-שאומרים שכולם יצאו
מהצריפים ...כך הבנו שלא כולם יצאו .בשלב מסוים ,החלו אנשי ה SS-לזרוק בקבוקי תבערה על הצריפים .הם רצו שהעשן
והאש יגרמו לאנשים לצאת החוצה .גם על הצריף שלנו נזרק בקבוק כזה והצריף התחיל לבעור ולהוציא עשן .אנחנו השתמשנו
בבקבוקי הסודה ומהר כיבינו את האש .זה עזר לנו ,ויכולנו לנשום כי העשן היה סמיך וכמעט נחנקנו .מבחוץ שמענו יריות ,
ואנשים שיצאו מהצריפים הבוערים  ,חיילי ה SS-ירו והרגו אותם .אנחנו הסתתרנו בצריף ולא יצאנו .לאט לאט הפסיקו
היריות .אנחנו המשכנו להסתתר עד שהרגשנו שהשטח שקט .פחדנו לצאת כי לא ידענו מה מתרחש בחוץ.
לאחר יומיים אני התנדבתי לצאת ,כי חברי היו במצב גופני קשה מאוד ,ואני עוד הייתי מסוגל .יצאתי החוצה וראיתי מסביב כל
ה"פל פלאץ" )מגרש המסדרים( אנשים שכבו הרוגים מהיריות .המשכתי ללכת ,ואז ראיתי עוד אנשים שיצאו מצריפים אחרים
בהם מצאו מסתור .אלו היו אסירים שגרו והכירו את המחנה הזה .הם הצביעו על צריף מרוחק ואמרו ששם יש מחסן עם אוכל.
כמובן שלא היה לנו שום דבר אוכל והיינו רעבים מאוד .הלכתי אחרי האנשים האלה שהכירו את המחנה ,והגעתי לצריף.
פרצנו את הדלת ,נכנסנו פנימה והיה שם לחם ועוד מוצרי מזון .לקחתי כמה לחמים שיכולתי להעמיס בידיים ,ורציתי לצאת
ולהביא לחברים שלי .פתאום הופיע חייל  SSעם תת מקלע והתחיל לירות על כל מי שיוצא מהמחסן .בפתח היציאה האנשים
נפלו אחד על השני .לא ידעתי מה לעשות ,אז זרקתי את עצמי ונשכבתי על ערימת האנשים.
לפתע נפסק הירי ,כנראה שלגרמני נגמרה התחמושת והוא פחד שהאנשים יתקפו אותו והוא בלי תחמושת ..ולכן ברח.
בדקתי את עצמי לראות שלא נפגעתי ויצאתי עם הלחמים והתחלתי ללכת לצריף אל החברים הרעבים שלי.
בדרך ...התנפלו עלי אסירים מהמחנה ,ולקחו לי את הלחמים  .זה כל כך הכעיס ותסכל אותי ,שאחרי כל המאמצים שעשיתי
לוקחים לי את הלחמים  .ראיתי מולי בדרך ,איש עם לחמים על הידיים ,התנפלתי עליו ולקחתי לו גם כמה לחמים ,אותם
הבאתי לחברים שחיכו לי בצריף .אכלנו את הלחמים וגם שתינו מהסודה שנשארה  .נשארנו בצריך עוד יומיים בערך .מסביב
היה שקט .כל השבילים במחנה היו מלאים הגוויות ,אנשים רעבים הסתובבו וחיפשו אוכל .במו עיני ראיתי אנשים שמרוב רעב
חתכו חתיכות בשר מגוויות  ,שמו על אש ואכלו.
מסביב למחנה הייתה גדר חשמלית ,שער ומגדלי שמירה .ראינו שהכול ריק ואין אף גרמני ששומר על המחנה.
הלכתי עם חבר שלי בשם אוטו קאלבו שהיה מבוגר ממני בכמה שנים ,לכוון השער ,וראינו שסביב המחנה יש יער גדול.
מהשער יצא כביש ראשי  .יצאנו מהמחנה בכביש לכיוון היער ובדקנו את השטח) .שאר החברים נשארו בצריף( פתאום שמענו
רעש מנוע של מכונית .ירדנו מהכביש וברחנו לתוך היער להסתתר .ראינו שיירה של משאיות מתקרבת אלינו .אמרתי לחבר
שלי-המשאיות האלה לא נראות כמו מכוניות גרמניות ,כאלה רכבים עדיין לא ראינו ,זה לא היה סוג המכוניות שהגרמנים
משתמשים בהם .כאשר הרכב הראשון התקרב ,ירדנו בחזרה לכיוון הכביש .ראינו ברכב חיילים ,והבנו שאלו חיילים רוסים.
הרמנו ידיים ,והרכב הראשון עצר .אנחנו היינו עם בגדי הפסים של האסירים .הרכב עצר ויצא חייל).אח"כ התברר שהוא קצין(
הוא הסתכל עלינו ,אנחנו לא ידענו לדבר רוסית ...הצבענו על עצמנו ואמרנו " ז'יד ...ז'יד...החייל הסתכל עלינו הצביע על עצמו
ואמר " יא ..טו ...ז'יד)...כלומר גם אני יהודי( הוא הבין אידיש  ,ואז הסברנו לו באידיש שכאן יש מחנה ריכוז ,ובפנים יש אנשים.
הקצין נתן פקודה לכל השיירה והם נכנסו למחנה .אנחנו חזרנו ברגל לצריף לחברים שלנו לספר להם מה מתרחש .הרוסים
מהשיירה "כבשו" את המחנה ,הביאו ציוד ואוכל והתמקמו במחנה.
בהמשך פגשנו שוב את הקצין והוא אמר לנו שאם הולכים כחצי ק"מ מהמחנה  ,יש כפר עם בתים ריקים מאנשים שברחו,
ושאנו יכולים ללכת לשם .ובאמת אני וכל חברי יצאנו מהמחנה והלכנו לכפר הזה .בהמשך התברר לי שהכפר הזה שמו
ארנפורסט  EHREN FORSTוהוא שימש כמקום מגורים למהנדסים הגרמנים שתפעלו את המפעל הענק שהיה בתוך מחנה
בלכהאמר .המפעל היה להפיכת פחם לבנזין .הגענו לכפר והתמקמנו בבית ריק .במרתף היה אוכל מכל טוב .הכל היה מסודר
בצנצנות .מצאנו גם כלי אוכל ובגדים .כמה מהחברים שלי התנפלו על האוכל ואכלו בהתלהבות ,זה גרם להם להיות חולים
מאוד .הם גם קיבלו דיזנטריה .אני הבנתי שאסור להתנפל על האוכל  ,ואכלתי מעט ובזהירות .בצנצנות שמצאנו במרתף היו
ירקות ופירות משומרים  ,אבל לא היו לנו מים ולא לחם .כדי שיהיה לנו מים היינו ממסים שבסיר .בבית היה גם תנור אח ,כדי
שיהיו לנו עצים לתנור שברנו רהיטים והשתמשנו כעץ לתנור .הקצין הרוסי בא לבקר אותנו בבית .ביקשנו והוא הביא לנו כמה
לחמים .הסתובבנו בכפר בין הבתים מצאנו כל מיני דברים ,ומה שהיה חסר לנו לקחנו מבתים אחרים .את כלי האוכל לא היה
לנו איך לרחוץ ,כך שבכל פעם שסיימנו לאכול זרקנו את הכלים ולקחנו חדשים.

לכפר הגיעו גם אנשים נוספים שניצלו מהמחנה .גרנו בבית הזה בערך חודש ימים .הקצין הרוסי הגיע ואמר שיש סכנה
שהגרמנים יחזרו לכבוש את המקום בחזרה וכדאי ללכת לכיוון )מזרח( לפולין .בינתיים בחודש הזה  ,החברים שלי התאוששו
פחות או יותר חוץ מחבר אחד ששמו גאורג גוטסמן  ,שהיה מאוד חולה .הוא שלשל ללא הרף ,ולא היה מסוגל ללכת על
הרגליים .גאורג גוטסמן היה חבר שלי עוד מגן הילדים בווינה .מצאנו עגלת ילדים ,שמנו את גאורג בעגלה וכך דחפנו את
העגלה בתורנות .מזג האוויר היה קשה מאוד ,קר  ,הדרכים היו מלאות שלג.
צעדנו בדרך  ,והגענו למן נהר שהיה קפוא .גשר לא היה בסביבה והחלטנו לחצות את הנהר הקפוא וללכת על הקרח.
כמעט כולם עברו ,ואני נשארתי לדחוף את העגלה ,ופתאום נשבר הקרח .את העגלה הצלחתי לדחוף קדימה ,ואני נפלתי לתוך
המים הקפואים .החברים הצליחו להציל ולהוציא אותי מהמים הקפואים .המשכנו בדרך  ,עד שהגענו לתחנת רכבת .ראינו
שהרוסים הרחיבו את הפסים והתאימו אותם לרכבות שלהם שהיו נוסעות על פס רחב יותר .הצלחנו להיכנס לאחד הקרונות,
שאלנו לאן נוסעת הרכבת והבנו שניתן להגיע לקרקוב .כאשר הגענו לקרקוב נראה היה שהחיים חזרו למסלול .דבר ראשון
הבאנו את החבר שלנו לבית חולים .החבר היה במצב קשה מאוד  ,במיוחד אחרי הדרך הארוכה שעשינו איתו בהליכה
בעגלה ...היה קשה להכניס אנשים לטיפול בבית חולים כי בית החולים היה מלא .החלטנו להשאיר אותו בכניסה ולברוח ,
אמרנו לו לומר שאין לו אף אחד ואז בטח לא יוכלו לגרש אותו .למחרת באנו לבית החולים לבקר אותו ולראות שהכל בסדר
איתו.
במקרה כאשר הגענו לבית החולים פגשתי חבר שהיה מדריך נוער שלי בווינה שמו היה הונזו לכנר ,גם הוא שכב שם והוא זה
שסיפר לנו שהחבר שלנו גאורג התקבל לטיפול בבית החולים .הפולנים השתלטו על כל העיר ,ונראה שהכול נהיה נורמאלי.
הרוסים רק פיקחו על הכול .בקרקוב מצאנו את בנין הקהילה היהודית שהיה ממוקם ברח' דלוגה  . 18הגענו לבנין ,הכל היה
מלא באנשים ולא היה לנו מקום לישון .היה קר מאוד .בפרוזדור מצאנו ארון הפכנו אותו ושם ישנו  4חברים .למחרת יצאנו
לחפש אוכל .כסף לא היה לנו .אנשים דרשו כסף עבור אוכל ,לקחנו אתנו כמה חפצים שהיו איתנו מהכפר ארנפורסט EHREN
 FORSTוהתחלנו למכור .באחד הרחובות היה מעין שוק בו אנשים מכרו חפצים שונים .מכרנו קצת בגדים ועוד מיני חפצים,
והיה לנו קצת כסף .חברנו לעוד יהודים פולנים שפגשנו בקרקוב ,זה היה חשוב  ,כי לא דיברנו פולנית אלא גרמנית בלבד ,זה
עזר לנו כי הם הסבירו לאנשים שאנו יהודים ,ולא גרמנים .הפולנים והרוסים היו מאוד חשדנים כלפינו כי ניתן היה לחשוב שאנו
חיילים גרמנים שברחו מהצבא .גרנו בארון הזה בבנין הקהילה היהודית בערך שבועיים.
נגמר לנו הכסף וגם החפצים למכירה ,לא היינו במצב טוב והחלטנו לחפש פתרון אחר .שמענו שהרוסים הקימו מחנה לפליטים
בתוך קרקוב .במחנה הזה קיבלנו מיטה ואוכל .מדי פעם יצאנו לסיבוב בעיר ,ובערב היינו חוזרים לישון במחנה .באחד הימים
הלכנו לקולנוע בפעם הראשונה .ראינו סרט מלחמה של הרוסים .במחנה הזה פגשנו יהודים שהיו בכל מיני מחנות ושמענו
מהם סיפורים על מה שעברו .במחנה היו גם חיילים צרפתים ואנגלים שהשתחררו מהשבי הגרמני .מהם נודע לנו כי במחנה
בלכהאמר היו גם חיילים אנגלים שבויים בניהם גם יהודים שהגיעו מפלסטינה .הם נפלו בשבי בכרתים .במחנה בלכהאמר הם
היו בסטאטוס אחר כשבויי מלחמה ,וקיבלו חבילות מהצלב האדום .באחד הימים הודיעו לנו הרוסים שלוקחים אותנו לכיוון
מערב )לכיוון גרמניה( הגענו ברכבת למקום שנקרא סאגן  , SAGANלא רחוק מהגבול עם מזרח גרמניה .בתוך המחנה הזה
היו פליטים מכל מיני ארצות .הרוסים נתנו לנו אוכל ומקום לינה ,אך היינו חופשיים  .יכולנו להסתובב בעיר .ומצאנו כל מיני
דברים שהגרמנים שברחו ,השאירו.
בין החברים שלי היה בחור שהיה חייט במקצועו .מצאנו בעיר הרבה בדים לבנים .מאחר שלא היו לנו תחתונים  ,הוא היה מוכן
לתפור לכולנו .מצאנו מכונת תפירה ,אבל מחט לא הייתה ...חיפשנו בכל העיר ..בבתים ובדירות הנטושות ...אחרי מחט
למכונת התפירה  .בסופו של דבר נמצאה מחט ,והחבר תפר לכולנו תחתונים .בין האנשים במחנה היו גם צוענים .פגשתי
צוענייה אחת שאמרה לי "יש לך אמא " עניתי לה "כמובן שיש לי  ...לאיזה אדם אין אמא?" והיא אמרה לי "אמא שלך בחיים".
צחקתי ממנה כי הייתי בטוח שאמא שלי איננה .אמא נשארה בטריזנשטאט כאשר אבי ואני נשלחנו לאושוויץ והייתי בטוח שהיא
לא שרדה .הצוענייה הזו אמרה אותו דבר לעוד שנים מהחברים שלי ,וכולנו צחקנו שלא יכול להיות .היינו בטוחים שמחנה טרזין
חוסל עם כל האנשים שבתוכו .ב 8-או ב 9-למאי  1945שמענו מהרוסים שהגרמנים נכנעו והגיע סוף המלחמה .הרוסים באו
אלינו ואמרו "אתם חופשיים ללכת לאן שתירצו" .חשבנו שמאחר ואנו לא רחוקים מברלין ,כדאי להגיע לשם .הלכנו לתחנת
הרכבת ,כבר היה לנו ניסיון בנסיעה ברכבת הרוסית ,וחיפשנו דרך להגיע לברלין.

בדרך הרכבת עצרה בתחנה גדולה בשם קוטבוס  . COTTBUSSהסתובבנו בתחנת הרכבת .היו אנשים רבים בתחנה ,
בניהם ראינו קבוצת אנשים שעל היד היה קשור סרט ועליו כתוב טריזנשטאט .כמובן שזה עניין אותנו ,ניגשנו אליהם ושאלנו
מהיכן הם מגיעים .הם סיפרו שהגיעו מטרזין .שאלנו "נשארו שם אנשים?" והם סיפרו שנשארו שם אנשים רבים וגם הצטרפו
אליהם אנשים ממחנות אחרים כמו בוכנוואלד .יש שם הרבה חולים ,כנראה בטיפוס ,יש שם קרנטינה והמחנה סגור לכניסה.
כאשר שמענו שיש אנשים בטרזין שינינו דעתנו והחלטנו לנסוע לטרזין ולא לברלין.
מצאנו רכבת שנסעה לכיוון בודנבאך  , BODENBACHשהיא עיירה בגבול צ'כיה ומזרח גרמניה ,משם עברנו את הגבול ברגל
לצ'כיה .חיפשנו רכבת הנוסעת לבושוביץ  . BOUSZOWIZהצ'כים רצו מאתנו כסף לרכבת ,אמרנו שאין לנו כסף והם נתנו לנו
לנסוע בחינם .הגענו לבושוביץ ,ירדנו מהרכבת והיינו צריכים לצעוד כ 3-ק"מ ברגל עד לשער מחנה טריזין .בשער הייתה
שמירה של הז'נדרמריה הצ'כית .הם לא הסכימו לתת לנו להיכנס בגלל הטיפוס  .התווכחנו איתם ובסופו של דבר אישרו לנו
להיכנס בתנאי שלא נצא משם .כאשר נכנסנו למחנה ,בא מולי אדם מבוגר בשם שפיגל שהיה חבר לעבודה של אבא שלי,
בקהילה היהודית .האדם הזה היה אתנו גם במחנה גלייביץ ,והוא גם צעד אתנו בצעדת המוות לבלכהאמר .הוא סיפר שהוא
המשיך בצעדה עם הגרמנים עד לגרוסרוזן  ,GROSS ROSENמשם הועבר לבוכנוואלד ומשם הגרמנים העבירו אותו לטרזין.
אני סיפרתי לו את הסיפור שלי .בסיום השיחה הוא שאל אותי אם כבר הייתי אצל אמא שלי? אני הייתי בשוק כי הייתי בטוח
שאמא שלי לא בחיים .הוא אמר לי "אני בטוח שראיתי את אמא שלך בחיים" ,אבל הוא לא ידע לומר לי איפה היא גרה.
מיד יצאתי לחפש אותה .ברשימות במשרד הראשי מצאתי את שמה ומקום המגורים שלה .זו הייתה בשבילי ההפתעה הגדולה
הטובה ביותר ,שיכולה לקרות.
הייתי סקרן לראות אותה ואיך היא תגיב כשתראה אותי .כשהגעתי לעליית הגג ,אמא עמדה בפינת החדר ,באתי מאחוריה
וכיסיתי את עיניה ושאלתי אותה אם היא יודעת מי זה ? אמא נבהלה מאוד ...ולא האמינה למה שראתה ....השאלה הראשונה
ששאלה הייתה "איפה אבא?" אני כבר נראיתי די טוב כבר לא הייתי "מוזלמן" אמא גרה עם אישה נוספת גב' ארליך ,שהייתה
אמא של אחד מהחברים שהגיע אתי לאושוויץ  .גב' ארליך שאלה אותי על הבן שלה ואני אמרתי לה שאני לא יודע ,למרות
שידעתי שהוא לא שרד .אמא אמרה שסיפרו לה שראו אותי בקרקוב והיא לא האמינה לאף אחד ..היא אמרה שכל זמן שהיא
לא רואה אותי במו עיניה היא לא מאמינה שאני בחיים .עוד שני חברים שהצוענייה אמרה שאמא שלהם בחיים מצאו את אמא
שלהם במחנה טריזין  .בטרזין שמענו שמר פרוכניק עדיין בתפקיד .הוא היה המזכיר של מרמלשטיין  ,ראש המחנה )שהיה
עצור(  .היות שפרוכניק שמע שהגיעו ווינאים למחנה הוא בא אלינו והציע עזרה .הוא סידר לנו חדר משותף ,קיבלנו תפקיד,
עבדנו חלקנו במטבח וחלקנו בשמירה על גרמנים שעבדו במחנה בעבודות ניקיון .היינו צריכים להשגיח עליהם בעבודתם...
ועשינו להם את ה"התעמלות" שעשו לנו במחנות...
בטרזין נשארנו בערך חודש וחצי .החלטתי עם עוד כמה חברים לנסות ולהגיע לווינה .הצלחנו לצאת לפראג ומשם חיפשנו דרך
להגיע לווינה .האפשרות היחידה הייתה להגיע דרך ברטיסלאבה .הגענו ברכבת ,זה היה מרחק גדול ,היינו כבר בעלי ניסיון
בנסיעה ברכבות ...בברטיסלאבה חיפשנו את הקהילה היהודית ,ושם בררנו איך ניתן להגיע לאוסטריה .הגשר המחבר היה
מרוסק מהפצצה .הצבא הרוסי בנה גשר זמני ,גשר צף שעשוי מסירות .כדי לעבור על הגשר צריך היה לשחד את אחד
החיילים בשתייה .היינו חמישה חברים  ,מישהו מהקהילה תיווך בינינו לחיילים הרוסים ועברנו לצד השני .כך הצלחנו להגיע
עם רכב של הצבא האדום לכיוון ווינה .לווינה לא ניתן היה להיכנס כי הייתה ביקורת של הצבא האדום ,ולנו לא היו שום ניירות
והרוסים לא אישרו לנו להיכנס לעיר .המחסום לעיר היה קרוב מאוד לבית הקברות היהודי ,החלטנו ללכת מסביב ,טיפסנו
וקפצנו לבית הקברות ודרכו יצאנו החוצה לעיר .מיד ביציאה מבית הקברות הייתה תחנת חשמלית ,נסענו בקו  71למרכז העיר,
כמובן שלא שילמנו .הלכנו לבנין הקהילה היהודית ,זה כבר לא היה במקום בו אבי עבד .הנהלת הקהילה עברה ליהודים
קומוניסטים והם לא עזרו לנו בכלום.
התחלנו להתעניין ולחפש ומצאנו מס .חברים שחזרו לווינה מהמחנות .הם הזמינו אותנו לגור אצלם) .היינו בערך  8חברים(
חלק מהחברים שלי מצאו קרובי משפחה בעיר ועברו לגור אצלם .אני הלכתי לבית בו גדלתי ב  . SCHREY GASSE 12הייתי
לבוש במדים של הצבא הבריטי .פניתי לשוער  ,שהיה איש של המפלגה הנאצית  ,אדם שעשה לנו צרות רבות ,היה לוקח אותנו
לעבודות קשות בחוץ ומתעלל במשפחתי ,זיהיתי את השוער מיד ,הוא לא הכיר אותי .הוא ראה שאני במדים וחשב שאני חייל
בריטי ופחד.

אמרתי לו בגרמנית "אני הבן של לוסטר" ואז הוא התחיל לומר "אתה לא זוכר איך שעזרתי לכם ? נכנסתי לדירה שלו וראיתי
את הרהיטים שלנו אצלו בבית .שאלתי "מאיפה הרהיטים ?" והוא אמר שקיבל אותם מאבא שלי ..התחלתי להתווכח איתו
ואמרתי שזה לא נכון ...פתאום הגיעו השכנים שבאו לראות מה מתרחש .היו שכנים שזיהו אותי והם צעקו "תן לו " הם פתאום
נהיו בצד שלי ....אותם שכנים שלא נקפו אצבע לעזרתנו בימים הקשים .עליתי לדירה שלנו בקומה ה . 3 -השכן שבזמנו זרק
אותנו מהדירה ראה אותי ונבהל "אתה עוד בחיים ?" עניתי לו " שנפלתי דרך רשת הביוב וכך נשארתי בחיים" .אמרתי לו
"תארוז מהר את הדברים אני רוצה בחזרה את הדירה מיד.
בהמשך הלכתי למשפחה של גויים שאבא שלי השאיר אצלם למשמרת תכשיטים .הגברת אמרה שלקחו לה את הכול ואין לה
כלום .זכור לי שבין התכשיטים היה גם שעון כיס עם שרשרת שהיה שייך עוד לסבי מצד אמי .המצב הנפשי בו הייתי גרם לי
שלא איכפת היה לי מדברי הערך  ,ולכן עזבתי את זה .בעיר ווינה המצב היה קשה ,הבתים היו הרוסים  .את השכן רק
הפחדתי  ,ממילא לא התכוונתי לחזור ולגור בווינה  .לא ראיתי כל עתיד בעיר הזאת .אחרי כשבוע אני וחלק מחברי החלטנו
לחזור לטרזין .בטרזין מר פרוכניק קיים את הבטחתו לעזור לנו ויצר קשר עם הג'וינט בפאריז והצליח להוציא את אמי ואותי
לגרמניה למחנה עקורים דיגנדורף  . DEGGENDORFהמחנה היה גדול מאוד והגיעו אליו ניצולים ממקומות רבים.
אני החלתי לעבוד במוטור פול -צי המכוניות של הצבא האמריקאי .למדתי לנהוג ולתקן רכבים .המחנה היה בהשגחת "אונרא"
מינו אותי אחראי  ,ולימדתי את רוב החברים שלי לנהוג ברכבים .עבדתי שם כשנה וחצי .בדיגנדורף גם הייתי פעיל בעליה לא
לגאלית לארץ ישראל.
בהמשך התחלתי לעבוד בג'וינט בעיר שטראובינג  . STRAUBINGהיה שם מחסן גדול של הג'וינט  ,היה לנו צי מכוניות בהם
טיפלנו ,גרתי בוילה גדולה יחד עם חבר שלי פרדל קוצ'יאן .אמא שלי נשארה בדיגנדורף ,עם מכרים שלה ,ואני הייתי בא
לבקר אותה בסופי שבוע.

ספר על קורות חייך בארץ:

ב 6ליולי  1949הגעתי עם אמי לארץ באנייה נגבה .מנמל חיפה לקחו אותנו לסנט לוקס)שער העליה( .היינו שם כשבוע .אחותי
הלי שבינתיים הקימה משפחה בארץ,שכרה עבורנו דירה בחדרה שם היא גרה .בדירה זו גרנו כשנה וחצי שנתיים .באותה
תקופה עבדתי ב"הוזה" ,נהגתי באמבולנס בו הייתה מרפאת שיניים ניידת .עבדתי בזה כ 3-שנים .בהמשך עבדתי במלב"ן
השייך לג'וינט .עבדתי בבית החולים בפרדס כץ ,כ 9שנים .בשנת  1955התחתנתי עם אשתי שושנה אותה הכרתי בשנת
 1952באחד ממוסדות "הוזה " בו עבדה .נולדו לנו  2ילדים  .נאווה ומשה .משנת  1965התחלתי לעבוד בשגרירות האוסטרית
בתל אביב .יצאתי לגמלאות אחרי  28שנות עבודה .יש לי  3נכדים ו 2נינים והשלישי בדרך.
מאז יציאתי לגמלאות בשנת  1992ועד עתה אני מתנדב בארגון יוצאי אוסטריה .בעבודתי אני דואג למיצוי זכויות יהודים יוצאי
אוסטריה ,פנסיות וכל הקשור לרכוש ניצולי השואה .אני מוצא סיפוק רב בעבודתי ושמח שיכול לעזור לאנשים לקבל כספים
המגיעים להם .קיבלתי ממשלת אוסטריה פעמיים מדליות על פעילותי .בשנת  2010זכיתי בכבוד להדליק משואה בטכס
המרכזי ליום השואה ביד ושם .את המשואה הגיש לי נכדי רן קידר שהיה אז חייל בחייל השריון .השתתפתי ב 3 -סרטים
העוסקים בשואה.
הסרט "ספורים" ,הסרט הילדים מרח' מרק אורל  , 5והסרט CALL ME A JEW
אני גאה להיות יהודי במדינת ישראל ,מדינת העם היהודי ,והתגשם החלום שלי לחיות בארץ משלנו .אני מאושר במשפחה
הנהדרת שהקמתי בישראל .אסור לשכוח את העבר שלנו בשואה .אני מעביר לילדי ולנכדי את הסיפור שלי ורוצה שיהיו גאים
שהם יהודים החיים בארץ חופשית.
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