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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

 כך ורליצה בעיר גלעיבוד עץלאבא היה מפעל . שם זיכרונות ממעטיש לי .  שזו עיר גדולהטרנובגרנו ב. 1926נולדתי בשנת 
. שעה וחצימשום שהנסיעה למפעל ארכה כ ,אני לא זוכר אם היה חוזר לסוף שבוע או כל יום. שהמצב הכלכלי שלנו היה מצוין

הגיל  7גיל התחלתי ללמוד בבית הספר ב. עיירה קטנה ומאוד נחמדה, עברנו לגורליצה '31-2בשנת  ,5ייתי בסביבות גיל כשה
הרגשתי אנטישמיות במידה  . ילדים יהודים והיתר גויים5-6 ומתוכם,  ילדים בכיתה50  היינו.שבו היה נהוג להתחיל בלימודים

כנראה שכלל הבחורים היהודים לא התחברו כחברים עם לא .  למרות שהיו כמה נחמדיםעם הגוייםלא התחברתי ומסוימת 
 מבין  התקבלה רק בחורה אחתםתועברתי אולמרות ש לגימנסיה בסיום בית הספר העממי עברתי מבחני קבלה. יהודים

אנחנו  היה ידוע שבגלל שאבל, אני יודע שהיא היתה תלמידה טובה מאודו היא היתה כנראה יותר כישרונית .היהודים בכתה
 בתיכון למודהייתי אמור לבמקום זאת . אבל הם היו מועטים, שלמדו שםיהודים היו לי חברים . יהודים היתה מגבלה להתקבל

עוד הספיקו . אני לא יודע בסופו של דבר אילו לא היתה מלחמה מה ההורים היו מחליטים לאן לרשום אותי. יהשהאחר פרטי 
  .  ללימודיםלקנות לי תלבושת מיוחדת

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

ותפקידים פעילות , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
וא הוא לקח הבשעות אחר צהריים וי בבוקר המלחמה פרצה ביום שיש. אבא שלי ידע להסתדר בחיים. '39המלחמה פרצה ב 
ברחנו מזרחה היות שהגרמנים התקדמו .  וברחנו, מזוודות2, עגלההמה שיכולנו על העמיס  ,  מהמפעלסוסים עם עגלה

. עוד משפחה וסבתא וסבאם של יהומקום מגור יבכפר הולדתו של א ,בכפר ברומנילמשך יומיים שלושה התעכבנו . ממערב
, גורניצהמפעל ב הוא החליט לחזור ל,םכרשראשון לחודש אבא היה צריך לשלם לפועלים את וב, סוף חודשהיות וזה היה 

נשארו במפעל והוא נותר עם מעט כל המזומנים . הוא שילם את מה שמגיע להם וחזר אלינו.  בעגלהשעתיים נסיעהמהלך 
לד זוכר את הנסיעה אבל לא כל כך זוכר את אני כי.  המשכנו הלאה מזרחה, לאחר שראה שהגרמנים מתקדמים.מזומנים
את גרמנים כבר התחילו להפציץ שה משוםהנסיעות היו בלילה מרבית . ברור שזה היה משבר וקושי גדול מאוד להורים. הקושי

. גם הצבא הפולני ברח מזרחה והיו הפצצות ויריות כך שבמשך היום היינו ביערות ובמשך הלילה המשכנו מזרחה. כל השיירות
. הנסיעה היתה קשה. סוס אחד ועם אותו סוס המשכנו הלאההצליח להחזיר אבא . את הסוסיםלנו בדרך הצבא הפולני החרים 

היה . אוקראינהבהיום זה , הגענו לעיר בשם סטרי. אנחנו כילדים על אותה עגלה יכולנו לשכב מאחורנית והורי ישבו מקדימה
 .י והוא נמשיך בבריחהואנשם ישארו יאמא וקטן ממני בארבע שנים האחי שיט  אז אבא החל, גם כןשםגרמנים יגיעו להפחד ש

 לא היה מודע כמובן מה הולך ד אף אח.מאשר לילד ואישהאצל הגרמנים עבורנו סכנה גדולה יותר בו שיש שחשזאת משום 
היכן נתיים נכנסו לסטרי יהגרמנים ב. מספר ימיםשל אבא ונשארנו אצלה בת דודה שם התגוררה   , ברחנו לסטניסלבה.לקרות
ם נסוגו מרחק ה. א הספיקו לעשות ליהודים משהו בלבד ולמספר ימיםשהו בעיר הגרמנים למרבה המזל . ונשארחי ואשאמי 

 נולאחר שהם נסוגו משם חזר. עד שפרצה המלחמה בין רוסיה לגרמניה, מ אחרי נחל סאן שם היה הגבול" ק50-100של 
כמובן . פליטיםכדירה היה קשה מאוד לשכור כי עברנו מדירה לדירה , התנאים היו מאוד קשים. יוהתאחדנו עם אמא ואחלסטרי 

כי מרבית להשתלב  הקשהיה לי .  שבעיר ללמוד בגימנסיהתחלתיה. 13ילד בן כ, עבוריאבא ולא עבור  הקושי היה מרביתש
הרוסים התחילו לחשוד ,  אפריל–בחודש מרץ כי הרבה למוד ללא הספקתי . ידעת את השפהאוקראינית ולא הלימודים היו ב

יהודים או ברק היה מדובר  אני לא יודע אם .הפליטים שהגיע אליהםרשמו את כל וגרמנים הבשביל עובדים בנו שאולי אנחנו 
לגוש מי שרצה לחזור לאחר הרישום הציעו ל. פולניםהיו ביניהם גם בל יכול להיות שאיהודים מרבית הפליטים היו . פולניםבגם 

עדיין זה היה חצי שנה ראשונה כי ,  להםבמכתבים אנשים לא כתבו שרעו, כמה מכתביםם  אנחנו הספקנו לקבל מש.הגרמני
 כל ,נרשמנו כי רצינו לחזורלכן . אם אני לא טועה אפילו שלחו לנו חבילה. שכביכול אפשר לחזורהיה נראה . הגרמנילכיבוש 
רוצים ולאסוף את כל היהודים שלא נאמנים לרוסיה נעשה כדי רר שהרישום הזה בהמשך התב. םהכל נשאר ש, ביתה, הרכוש
הרכבת עמדה . לקחו אותנו לרכבותו" ייםתיש לכם שעה להתארגן ולקחת מזוודה או ש ":לילה אחד באביב הגיעו לביתנו. לחזור

לא היה .  קומות באמעות מחיצהלשתיאותה רכבת חולקה . היה מאוד לא סימפטי וזו היתה רכבת כמו של בהמות. כמה ימים
בתחנות שעצרנו היה מותר לרדת . כ ראינו מהגרמנים"לא היתה אותה אכזריות שאח. לשבתאו רק לשכב , אפשר לעמוד

 המרחק ,הנסיעה הזו נמשכה שישה שבועות. אמנם הם השגיחו עלינו שלא נברח אבל לא התנהגו אלינו כמו הגרמנים. חופשי
. עם אנשים זרים צפוף באותו קרון.  בדרך היו כל מני קשיים כמובן.ירות באמצעיהיו הרבה עו ומטריםכמה אלפי קיל,  גדוליהה

או שממש הרעיבו , לא היה מצב שלא היה מים לשתותאך  לא היה מספיק אוכל.  משפחות אם לא יותר2על אותו משטח היו 
לקחו אותנו   ושםבוסיבירסקונ, הגענו אל מרכז סיבירף ולכן לבסוהם רצו להפטר מאיתנו ולקחת אותנו למחנות עבודה . אותנו

מבני ב העיירלבסוף מיקמו אותנו ב. אני לא זוכר כמה זמן נסענו באותן משאיות, צפונה מרחק די גדולאותנו למשאיות והעבירו 
. לד עדיין לא נגעו ביאני כי. אבא היה חייב כמובן לעבוד. במחנות בגרמניהנראה כמו , מחנה כמו לאסיריםזה היה . עץ גדולים
 היה אדם חזק והחזיק אבא. אני מדי פעם הצטרפתי אליו.  עציםשם עסק בכריתתאבא היה יוצא לעבודה ביערות . לא היה קל



 

כמובן זו היתה עבודה קשה מאוד מהבוקר עד . אולי היה לו יותר קלולכן ,  המקצועי שלותחוםהיה העבודה עם עצים  ,מעמד
גם שם מיקמו . להרי אורל, לרוסיה המרכזיתמערבה החליטו להעביר אותנו בחזרה ואז חודשיים ה כבמחנה זהינו ש. הלילה

לאן היה  מכיוון שזה היה מקום מבודד ולא .מטבחון קטןו לכל משפחה ר נתנו חדםהיו מבני עץ וש. מחנה אסיריםאותנו ב
כמובן שאבא שוב הלך לעבוד . יסה ולא ברח עד כמה שאני יודע אף אחד לא נ.לא היתה כמעט שמירה על המחנה, לברוח

 גרם לחם 400 מקבלים ,אוכל היה מאוד מוגבל כבר. מכרות אבל לא מתחת לאדמה אלא עץ שהיה צריך גיזום וחיתוךהפעם ב
ילד עוד לא בן הייתי כ "בסהו שעות עבודה 12כל משמרת היה לי קשה . אני נאלצתי גם כן ללכת לעבוד עם אבא. ועוד משהו

. לא היית אומר ממש רעב אבל לא שבעתי מזה, הייתי הולך לישון לא שבעואמא הכינה מה שהכינה , הייתי חוזר הביתה. 14
הצמר גפן ואבא החזיק צמר גפן . אני כילד הדלקתי גפרור כדי לשרוף את הפשפשופשפש עלה על הקיר ופעם , היו פשפשים
הרבה . המסכן סבל בצורה איומה הטיפול לא היה טיפול.  שלו נשרפהכל הידווצה לשלג  וזרק החותואבא לקח א, הזה נדלק

, כשנה ואז נחתם חוזה בין רוסיה לגרמניה שכל האזרחים במחנה זההיינו . זה יושב לי על המצפוןכל החיים וזמן הוא סבל מזה 
היה אפשר לבחור אפילו לאיזה מקום .  ברוסיהישוחררו מאותם מחנות עבודה ויוכלו לעבור למקומות אחרים, הפולנים לשעבר

גייס את כל הפליטים של שקורסקי הפולני  הצבא . שחררו אותנו'40בקיץ .  לנסועכדאיכמובן שאיש לא ידע לאן . לנסוע
 נסיעה ארוכה מאוד אבלבאנחנו ירדנו דרומה .  בצבאלחםושהיה רופא שלי  דוד ניהם היהביוגם יהודים היו לוקחים . לניםוהפ

הגענו לעיר . יםמאוד פרימיטיביהרכבת היו קרונות ש אני זוכר , לרוסיהאותם תנאים קשים כמו שהיו כשלקחו אותנולא ב
להחליט מה היה צריך  .רכבת משאבהופעות בלט עם חבר ל פעמיים תינסעאף ו היה לנו חופש תנועה.  עיר יפיפיה,אטא-אלמה

מדובר ברוסים . לא נאמנים לרוסיהשמרבית הרוסים שגרו בו היו  , סרוזה בשםכפראבא החליט לנסוע צפונה ל. עושים הלאה
אזור זה . סיןעם גבול  שהיה שייך לקזחסטן ומקורב ל,שהממשלה הסובייטית יישבה על מנת להשריש את השליטה באזור זה

 מטבח שלו היההשטח מבנה עשוי חימר שכל השגנו בית שהיה למעשה . יםשלגהיה צחיח ללא צמחיה והחורפים בו קשים ומו
 דומה לקנות בית הצלחנובהמשך . גרה בסלון ואנחנו גרנו במטבחגרנו בו עם עוד משפחה ש.  ועוד חדר אותו דבר3X3 גודלב

תחזוקה כנהג באלצתי לצאת לעבודה נ .שכולם הכירו את כולםקהילה ויצרנו  משפחות יהודיות 10בכפר עוד היו . רק לעצמנו
לא הרגשתי באופן אישי . שהיה מהנדסבעבודה היה עוד יהודי אחד חוץ ממני . שפהה י את תכבר למד. של אתרי רכבת

. לא כמו יהודים אחריםשאני אמרו לי כולם  .היתה להם דעה לא טובה על יהודים,  נפוצהלמרות שהיא היתה, אנטישמיות
עובדים הלוח שמו את שמי על  .מערכת בשיפוריםגרמתי לבחשמל וגם קצת עבדתי ויש לי חוש טכני בעבודתי כי צטיינתי ה
הגיע . לבית סוהרעל מסחר לא חוקי והוכנס בשוק יום אחד תפס נ ,עסק במסחר ש,עובדה זו עזרה לי כשאבי. מצטייניםה

 הוא הכיר .כדי לחקור אותנו אם אנחנו חותרים נגד הממשלה - חשאיתהמשטרה וה מטעם הממשלה  משגיח-פוליטרוק לביתנו 
   .וכיוון שידע שאני עובד מצטיין הוא דאג שישחררו את אבי מידאותי מהעבודה 
  .  בצבא הפולניכאמור לחםלרוסיה אחד מהם גם כן אחים ברחו ה 2.  אחיות4- אחים ו2לאבא היו עוד 

   . בשואה ניספו כולםיהןאחיות עם משפחותה 4
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, רור וחזרה הביתההשח: ציוני דרך(

 .ם ידעו שאין מה לחזור לשיכנראה שהורי, מגורינו תלא חזרנו לעייר. הרשו לנו לחזור לפולין' 44-45 -ב, מלחמה נגמרההכש
 - ו שייכים לגרמניה היש םאזוריבפולנים לאכלס שאחרי המלחמה היתה מגמה  ןפוליב. ב האנשים לא חזרו לאותם מקומותור

אותם . את התושבים הגרמניים גירשו לגמרניה .לין לרוזוולטאההסכם בין סטהוזז מערבה לתוך גרמניה בעקבות גבול פולין 
 ברסלב לשעבר ,ברוסלבבעיר אנחנו קיבלנו דירה יפה גם . גרמנים נאלצו לעזובהדירות שאת ה קיבלו חזרופליטים יהודים ש

בעיר שבועיים כ ולאחר 18 אז כבר בן יהיית. יותר בתים היו הרוסים משנשארו. וסה שקשה לתארעיר היתה הרה. הגרמנית
, במיוחד צעירים, אחוז גבוה מהיהודים. רבים נהרגויהודים בכל פולין ופוגרומים התרחשו כי  החליטו שאצא מפולין הוריי

התארגנות של קבוצות צעירים שאחראי ,  קיבוץהיה שם ,קובא נסעתי לקר.לעזוב את פוליןאבל אסור היה החליטו לברוח 
אליו הצטרפתי חברי הקיבוץ  .חלק הפולנים כנראה ידעו. לא חוקיהכל .  ואירגן את הקבוצות האלוישראלעליהם מישהו שבא מ

' 46 - ב ,לאחר תקופה קצרה. הייתי עם בן דודי.  הכשרה מינימליתועברנו היינו רק בחורים צעירים .בעירדירה התגוררו ב
הגבול התגנבנו ועברנו את  בלילה .לא יודעים פולניתמשוחררי מחנות הריכוז שיוונים התחזינו ל. לעלות לארץבקיבוץ הוחלט 

תקופה שהינו במקום ליד הגבול  .כדי שלא יזהו אותנונאלצנו לזרוק את כל המסמכים שהיו לנו  . בשלג,בחושךכוסלובקיה 'לצ
לאחר שהות קצרה . בובברדיסלבה היה מבנה גדול שכל הפליטים גרו . ברדיסלבה ועלינו לרכבות שהביאו אותנו לקצרה

חלק שבשליטה בשהיה בגרמניה הגענו למחנה עקורים .  לגרמניהכנו והמש בוינההתעכבנו קצת, המשכנו לאוסטריה
א היה אחראי " אונר. היו סביריםםתנאים שבמחנה לשעבר של הגרמנים והממוקם המחנה היה . גרמניה בדרוםאמריקאית ה

כ "אח. ועברתי להתארח אצלם, תועם משפחשלי שגר שם דוד את פגשתי  . חבילות מזוןנובלוקיוינט היה תומך בנו 'גהעלינו ו
 שלי עברו את כל הדודהבנות .  נוחולא וף צפאך היה שם. ןלגור אצלועברתי  גרמניה ןצפוקיל שב בה בנות דוד2נודע לי שיש לי 

בת דודה של אבא לנתיים אחי הצעיר נסע יב. מבוגרות ממניהן היו .  המחנות הקשים ביותר,הגרמניםהגהינום של ו, המחנות
הוא . והיה אומללעבד שם במפעל אחי  .רב והעביר לאנגליהשארגן קבוצה גדולה של ילדים הוא נסע במסגרת . בלונדוןשגרה 
.  ביחדכ ניסע הלאה"שאחוצטרף אליו שקלתי לה. ת זההוא שנא א. תפירה כל היוםבהיה צריך לעבוד ו 14-15  בןכ היה"בסה

להתחתן עם קרוב הגדולה נסעה ללונדון . לאט לאטבנות דודתי עזבו יהודים הרבה הטבות והרבה זכויות היו ל בקיללמרות ש



 

א הוא ניצל הודות לזה שהו. בפוליןהיתה רופאת שיניים וניספתה שאשתו ושהתאלמן מרופא בצבא הפולני משפחתי שהיה 
 חבילות קיבלתי,  קיבלתי חדר בדירה אצל גרמנים,בקיל לבדינשארתי . באופן לא חוקישניה נסעה לבלגיה הדודה הבת . ברח
למדתי . סטודנט גרמני היה נותן לי שיעורים פרטיים.  בוס אורט לא רחוק והתאפשר לי לנסוע ללמוד"כ נפתח ביה"אח. מזון

שנת בנתיים י ב. בגרותלמרות שלא היתה לי ,עירב  שהיהטכניוןתכננתי להתקבל לו  וטכנאות רדיופיסיקה, גרמנית, מתמטיקה
בקר בא להוא כש .את אחי באנגליהנתיים ביקרתי יב. תי לעלייהנרשמ. יה ארצהיעלעל  לדבר התחילוקמה וישראל  תמדינ' 49

היו תנאים והרעועה היתה האניה .  לארץעלינו על אונייהושם נסענו למרסיי . לעלייה ארצה החליט להצטרף אלי ,גרמניהאותי ב
היתה מסרטת ולאחד מהם מצפון אפריקה יהודים  תקבוצאיתנו אני זוכר שהיתה . התמודדתי עם זהבחור צעיר כ אבל קשים

כשהיינו . אבא עסק במה שעסק.  הורי נשארו בפולין והם המשיכו בשלב זה לגור בברוסלב.סרטאותנו בהסריט הוא קולנוע ו
  .שנתיים הם עלו והצטרפו אלינוכבר בארץ 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
ו בגרמניה עלה ארצה ונמצא ביפאיתי נודע לי שאותו בן דוד שהיה .  גדולעוליםמחנה ל לפרדס חנה ברנועהגענו לחיפה ומשם 

הם באו הרבה , שניהם מבוססים כבר.  משפחות שהיו משפחות רחוקות שלנו שגרו בתל אביב2היו לי כתובות של כמו כן ו
הלכנו . בני המשפחה סירבו. ביקשנו אולי אנחנו יכולים לישון אצלםודפקנו בדלת פתחו לנו , למשפחה אחת נו נסע.נושנים לפני
פחדו מאיתנו שאנחנו לא נקיים או כנראה הם .  אצלםישוןל  הם סירבו לתת לנואך גם, נחמדאירחו אותנו , שניההלמשפחה 

. הלילה הראשון בתל אביבהיה  הספסל .הילטוןמלון פארק עצמאות ליד לא היתה לנו ברירה ולנו ב. הרבה זמןשנרצה להשאר 
ן צריף מאוד עימזה היה . בבת ים בית חלוציםחדר בקיבלנו עד ש, שבוע שאירח אותנו כדודבן הלמחרת נסענו לגבעת עליה ל

 ההתקבלתי לעבודלאחר כשנה  .גם אחי עבד. פנייםובאלשם מגיע הייתי . נתיים התחלתי לעבוד בחנות חשמליב. פרימיטיבי
מימיי בקיל  בזכות הקשרים של ידידה, בינתיים עברנו להתגורר במעון לחיילים משוחררים בתל אביב. צבאיתהבתעשיה 
קצינה גבוהה ושירתה כ נוארצה לפניעלתה היא . וניצלה איתןמחנות הריכוז שלי ב הדודהה יחד עם בנות  היא הית.שבגרמניה

 ו  ז.אנגליהצבא המבנה של המעון היה ב .הלא משפחרבים מהם ל ,חיילים שהשתחררו אחרי מלחמת שחרורגרו במעון . בצבא
 לא התגייסתיאני . נתיים התגייסיאחי ב. רים היו טוביםתנאי המגו. ניצלתי אותהויחידה בחיי שהיתה לי פרוטקציה הפעם ה

. את השירות הצבאי יעשו במקום עבודה. עובדי התעשייה לא צריכים לשרת בצבאצבאית היה נהוג שהבתעשיה משום ש
ך זה היה משבר אצלי עד כדי כ.  לשירותהוסיפו לי עוד חצי שנהבמהלכן  השירות היה שנתיים .התגייס כעבור שנהלהחלטתי 

אחי למזלו התגייס מוקדם . 26הייתי כבר בן . שאני לפעמים עד היום חולם שאני עדיין צריך לשרת עוד את החצי שנה הזאת
עברתי , היה קשה מאוד. קביעותבלאחר השחרור חזרתי למקום עבודתי והשירות נחשב . יותר אז הוא סיים את השנתיים וזהו

הדרך היתה דרך . בשש וחצי מהביתכל יום לצאת הייתי צריך . הרצליה,  יםמפעל היה בנוףוה אצל הורי בבת ים להתגורר
לאחר נישואינו חסכנו כסף . הכרתי את אשתי לעתיד שהיתה שכנה שלנובת ים ב .והיו אוספים אותי בהסעה לא סלולהכורכר 

 2500 משכנתה של תיבלי שקיההיתרון הגדול ה.  דרך התעשיה הצבאית נרשמתי לשיכון הזה.ברמת גןלדירת חדר וחצי 
 עבדתי בתעשיה הצבאית עד לפרישתי .לאחר כמה שנים עברנו לתל אביב. לא צמוד למדד,  שנה15לירות לתקופה ממושכת 
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