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  יצחק :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  מרים :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
 

  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

 
  

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

  

    פולין: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )העיר או האזור ושם הארץ שם(

                                                                                       
 Lodg בלועזית 'לודג: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                   

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

             'לודג :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

                                                          
 

  :  רתאריך השחרו

 

  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, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

 
1958 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתות ותפקידים פעיל, 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

  

הלוואי , אני לא יודע אם היו לי אחים או אחיות ,הוריי נשלחו למשרפות, אינני יודע דבר על משפחתי .בגטו, ג'אני נולדתי בלוד

נולדתי , לא היה לי אף אחד בעולם, אין לי זהות .זה צובט וכואב לי מאוד ל פעם ששואלים אותי את השאלה הזוכ .והייתי יודע

לא הייתה לי , לא ידעתי איך מתנהלת משפחה ,לפני שהתחתנתי לא ידעתי מה זו משפחה .שהייתי תינוקכבגטו ושם לקחו אותי 

  .א היו לי הורים או קרובים אחריםתמיכה כי ל

 כך חשבה כנראה, אמי זרקה אותי מהרכבת כי ידעה שהם הולכים למותו הוריי היו ברכבת בדרך למשרפות, ואני נולדתי בגט

לפי סיפורים הוחבאתי . 3גרתי אצלם עד גיל , לבית משפחתה, אישה עברה שם ולקחה אותי אליה .שתוכל אולי להציל אותי

  .המילה היחידה שידעתי להגיד זה אוכל ,בתוך דלי, אצלה בדיר חזירים

 יש לכך כמה גרסאות, אמרו שמי שמחזיק אצלו יהודים יוצא להורג ועל כן יום אחד האישה לקחה סלסלה, 3כשכבר הייתי בן  

 הייתה שם אחות מוסמכת והיא טיפלה בי ודאגה לי כל הזמן. הלנוביק ושמה אותי על יד בית היתומים, ולי זו הייתה חביתשא

ביגוד , הם דאגו לכלכלה, וינט'בית היתומים היה תחת ארגון הג .התחלתי לדבר וללכת 5רק בגיל . נראיתי כמו בן שנה 3בגיל 

 .הייתה שם אנטישמיות, היו שם גויים ולא רק יהודים, חריף היה שם משטר, אים קשיםאבל בכל זאת היו שם תנ. ב"וסיוע מארה

  לנו הוא היה עם מקל והרביץ, הגיע קפטן פולני מאוחר יותר

הייתה תקופה שהביאו שומרים בלילה שלא יהיו  .זרקו עלינו אבניםו לנו מתנכליםהיו כפריים שהיו , הסביבה הייתה מאוד עוינת 

כשהיינו צריכים ללכת ללמוד מחוץ למוסד אז הייתה  .לא היינו מעיזים לעבור בין כותלי המוסד החוצה, בלילות התנכלויות

אבל אם סיימנו את הלימודים מוקדם יותר אז , משאית הייתה צריכה לקחת ולהחזיר את כל הילדים לבתי הספר, בעייתיות קשה

קילומטר  20הוא היה במרחק של , לא יכולנו ללכת ברגל למוסד .בגשם ובקור, היינו צריכים לחכות בחוץ זמן מה לפעמים ארוך

לפעמים , בלי כלום 3כשקמנו בבוקר היינו אוכלים ארוחת בוקר ואז נשארנו עד , היה חוסר באוכל .לנו שיתנכלוופחדנו מהכפריים 

, הייתה חלקת שדה ושם אספנו תפוחי אדמה, יתאחרי הלימודים היינו עושים כל מיניי עבודות משק ב .הגיע אוכל ולפעמים לא

 .קצרנו חיטה

אני , קשה לי לחבור לאנשים, עד הים אני כזה, אמנם עם עוד ילדים אבל היה לי קשה להתחבר אליהם, תמיד הרגשתי בודד

  , 50- אלה היו זוג בשנות ה, אליהם וטיפלה ביהייתה משפחה שלקחה אותי  8בערך בגיל  .מאוד חשדן

לא יכולתי לפנות אליהם אם , היה לי מאוד קשה כי לא הרגשתי פתוח, גם קיבלתי השכלה בזכותם, למרות שטיפלו בי ודאגו לי

  .קללו אותי או הרביצו לי והייתי בודד נורא

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, חזרתך הביתההשחרור ו(

  

במוסד היו  נערים ונערות שלא דווקא כמוני היו  .18הייתי במוסד בן שמן עד גיל , עליתי לארץ במסגרת עליית הנוער 15בגיל 

לא בדיוק אימצה אלא , לקחה אותימחולון מטעם המסגרת הזו משפחה , לאחר מכן .חלקם ממשפחות רגילות, ללא משפחה

   .לי לפעמים גהדא



 

  .זה היה מטעם משרד העבודה - כשנה תמכאניהשירות הצבאי ולמדתי מקצוע מסגרות  דחיתי את

לפעמים סתם  ,לי לא היה לאן ללכת כי הייתי לבד, אני זוכר שכשהיינו צריכים לצאת לחופש ,1965גויסתי לצבא עד  1962בשנת 

, חייל בתל אביבהכשהשתחררתי עברתי לישון בבית  .וחזרתי לישון בבסיס כי לא היה לי איפה עשיתי סיבוב, יצאתי לכמה שעות

, למדתי שם מלצרות, מהמענק הצבאי יכולתי ללמוד בתדמור, עבדתי בכל מיניי עבודות מזדמנות .עד שיכולתי להשכיר חדר

  .שנים 12צרות כ עבדתי במל"סה, עבדתי בכל מיני מלונות, ולילה קיבלתי תעודה ועבדתי יום

יש אנשים  ,בגלל העובדה שאין לי הורים ולא אף אחד קרוב, בהתחלה היה לי מאוד קשה להכיר בת זוג, התחתנתי 1972בשנת 

גרנו בבני ברק הרבה  .נולדה לנו בת ויותר מאוחר נולד בן, לאחר החתונה גרנו בשפירא בתל אביב .שקשה להם לקבל את זה

היא , הבת עושה עכשיו דוקטורט , נכדים 7יש לנו  .שנים לפה 3שנים טובות עד שכל החברים שלנו עזבו וגם אנחנו עברנו לפני 

  .היא מורה שם, גרה בירושלים
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