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  גרמניה :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(

  

  שטולהיל, סאהיר, בלגיה אנדרלאכט:  לחמהמקומות מגורים בתקופת המ
  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

 
  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

  

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

 בלועזית
  

  : המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
  .בהגיעי לישראל

 

  :  תאריך השחרור
1944 

  במחנה עקורים ציין את שמו במידה והיית
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת 
  ישראל

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
  

1944 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  גנואה



 

  ורותיך לפני המלחמה י על ק/אנא ספר
  :)חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך;חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

אבי היה סנדלר ואמי  .היינס פוס לזוג הורים ממעמד הפועליםבשם , נישמגיבשם בכפר קטן  ,עיר קלןהנולדתי בגרמניה ליד 

אבל את ליל  היטבני זוכר יהחיים בבית אאת  .תשע וחצי שניםבפרד שהיה גדול ממני היה לי אח בשם אלו, הייתה תופרת
 .ה שניפצו ליהודיםאוושמענו סיפורים על חלונות רצות ורימונים לעבר הכפר שלנו ווון שבאותו לילה זרקו פציכאני זוכר הבדולח 

  .בטוחים חשבה שנהיה יותרכי שם  ,גדולההעיר ה ,אמא החליטה שאנחנו עוברים לקלן
שתאסוף את ילדי , תעבור רכבת ילדים שבקרובאז נודע לאימא דרך הקהילה היהודית ו המצב בגרמניה הלך ונהיה קשה יותר

ידיעה לגבי הבאותו זמן יצאה . להגן עליהםכדי  קלן ותעביר אותם תחת חסותו של הצלב האדוםשל רכבת ההיהודים מתחנת 

טיחו שהגברים יוכלו לעדכן את משפחותיהם שהם בסדר וגם המשפחות יכולות לצאת הב. סיןב שיעברו לשנחאי גברים יהודים
והיה ברור גם שמעולם לא שלח אף , היה ברור לנו שהוא הגע לשנחאי. מגרמניה לסין ובעקבות כך אבא עזב את כולם ונסע

  . אמי נשארה עם שני ילדיה והחליטה להיענות להצעה לשלוח אותנו ברכבת הילדים. מכתב
 .אז בן חמש ומה שאני יודע שמעתי מאחי הגדולהייתי  ,רכבתהלתחנת  הובאנו. 1938בנובמבר  תרחשהליחת הילדים הש

דה יהפרזכור לי ש. ואנחנו עלינו על רכבת ,אמא נתנה בידיו תעודות ומסמכים על מנת שידעו מי אנחנו שמעידים על זהותנו
זאת הייתה רכבת מלאה , חצינו את גבול גרמניה בלגיה. סע על מנת למצוא לנו מקום בטוחהתחלנו במ .הייתה מאוד קשה

המקום אליו הגענו היה ו גיה שעדיין הייתה נקייה מגרמניםהגענו לבל. ואני הייתי הקטן בגיל מבין כולם ילדים בליווי מדריכים

הדבר הכי קשה היה שאסרו על  .שידאגו לנוומטפלים  מדריכים הביאואנשי הצלב השוויצרי ו ינו כמאה ילדיםהי .בית יתומים
העובדה . שהייתה השפה המקומית בבלגיהינו צריכים לדבר צרפתית יהו ,ילדים לדבר גרמנית כדי שלא יבינו שהם מגרמניה

, יהעד שהגרמנים הגיעו לבלג ,שנה טכמעבבית היתומים  נשארנו. שאחי הגדול היה איתי עזרה לי להתגבר על הפרידה מאמא

  .והוברחנו לצרפת בלילה ו כל הילדיםנשבה הוכנס שאבשעת לחץ קשה מאוד הגיעה רכבת מואז 
  

  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, בגטו או במסתור האנשים שהיו בסביבתך,או בהתנגדות בריחהב
  

לטפל שהסכים לא נמצא אף אחד  .כולם היו אנטישמיםשם כמעט ו" סאר"התמקמנו בכפר קטן שנקרא , הגענו לצפון צרפת

. םכלו להיות שוימצא מקום לילדים שיש ולשכנע אותו בכל זאת הצליחו להשפיע על ראש הכפרו ,בורחשביהודי ובפרט ביהודי 
שם בעצם התחילה התקופה ו, במקום שהיה, התמקמנו בחדרים. שבו היו שתי קומות אסם גדול מאוד של תבואותהוא נתן לנו 

   .כי חיינו בעוני רב מאודחיינו בהקשה 
מחלות ופצעים על  התחילו להתפתח. מתרומותבעיקר השוויצרים לא הצליחו להשיג מספיק כסף על מנת לכלכל אותנו וחיינו 

אסם הכי  רק מסביב אאסם אלהיה אסור לנו לצאת מחוץ לאזור הו, רחץלמבמים גדול היה מחסור , ינו מלאים בכיניםיה, ףהגו
ומוכרחים לחפש  יותרלחיות כך פשר א חיינו שם בתנאים מאוד קשים ואחרי שנה המדריכים החליטו שאי. היה מחוץ לכפר
  .לא רחוק מהעיר הגדולה ,הודיעו שמצאו מקוםהם יום אחד וום למחיה מק שלחו צוות של מדריכים שיחפשו. מקום אלטרנטיבי

 כן-הסכים להעביר את הארמון לקליטת הילדים אך לפניוהבעלים  ,"היל דה שאטו", מוזנח ארמוןכפר שבו היה מדובר בהיה 
יה מקום וזה ה ,הביאו אותנו לשםושיפץ את המקום אכן הוא . רצה לשפץ אותו ולסדר על מנת שיהיה אפשר להתקיים שם

תחילו ללמוד מקצועות הגדולים הו, בניהם אניוהילדים הקטנים התחילו ללכת לבית הספר , השתקמנו שם טוב מאוד. נפלא
   .ועוד ,אופה ,מגהץ, חייט, סנדלרכמו  ,הכפר אנשיאצל עבודה 

ל חמישה ילדים החליטו קבוצה ש. כדי לעצור אותם בוגריםם לכפר לחפש ילדים יהודים יום אחד נודע לנו שהגרמנים נכנסי

 1942בספטמבר  24הם יצאו ב. אחי היה בניהם, לברוח מהכפר ולנסות להתגנב ולעבור את הגבול בין גרמניה לשוויצריה
תרגום מתוך יש לי ו, נכתב ספר על כך. הוכנברג אדסאל, מנלפרד פוס, וולטר סטרינר, גיוספה הינגה, הינגה חלף :םיהשמותו

ולמעשה באותו רגע , אחרים פשוט נעלמוהצלה מהקבוצה הזאת וינאחת  רק. מסמך היסטוריהווה שמהספר על הסיפור הזה 
ואחר כך הביאו את כל משתתפי  הביאו אותו לבית מעצר בטולוז, אותו עצרו. לא ידעתי שאני נפרד מאחי לעולםהפרידה 
  . שם הוא נהרגו לאושוויץהם בינימשם שלחו אותם ואת אחי  .לבית הסוהר הגדול בצרפתהבריחה 

 ,1942בשנת , אזו כשלוש שניםנשארנו בארמון  .ואפילו בלי שפת האם שלי ,בלי אבאובלי אמא  ,נשארתי בלי אחי רגעמאותו 
ואני רק שאלתי , ארצות הבריתהרבה ילדים בחרו את  .או לישראל רצות הבריתלא, שאלו את הילדים לאן כל אחד רוצה לנסוע

קבוצת ילדים , ארמוןעזבנו את הם מש. הוא יוכל להגיע ולמצוא אותיוחשבתי שאבא ישוחרר  כי, לשנחאי מה יותר קרוב
המעבר מהכפר דרך  ילדים עם מדריכים ועשינו בלילות את 13היינו  .התחלנו את המסעו, שהחליטו לעלות לארץ ישראל

 1944הגענו בשנת . מונעלשל כולם בדרך התחלפו המדריכים וכל המסמכים  .הלכנו ברגל עד ברצלונה ,האלפים הספרדים

נסענו  1944באוגוסט . חוקיבאופן רצינו לעלות , א רצינו לעלות בצורה בלתי לגליתלכי  חיכינו לסרטיפיקטיםבברצלונה ו, לספרד
  .לכיוון ארץ ישראל" גנואה"שם עלינו על אונייה בשם , יילמרס

  



 

  תיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  י על קורו/אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

פגשתי שם . רנועהעליית של עביר אותי לירושלים למקום ההחליטו לעד ש שם הייתי זמן מה ,עתליתבהגעתי למחנה מעבר 

 .להיות דתילי כדאי  ,לל שניצלתי והגעתי לארץ ישראלבגשהוא אמר לי . שעשה לי ברית מילה בגרמניהאת הבן של המוהל 
 אסור לאכול אוכל לא כשר, אסור לנסוע בשבת, לשמור שבת, הוא אמר שצריך לשמור מצוותו "?דתילהיות  מה זה: "שאלתי

מותר יהיה הכל שרוצה אני , אמרתי שאני לא רוצה שום דבר אסור" אסור"מילה את הששמעתי  ברגע .ואיסורים רבים נוספים

  .ואני לא רוצה להיות דתי
הלכתי  .שם הייתי עם קבוצה של עשרה ילדים, היאומנת בהרצל השלחו אותי למשפח 12שנה ובגיל במשך בירושלים נשארתי 

מה שהיה אז  ,אוכל גם לבעלי הבית לא היה מספיקו ינו חוטפים אחד לשני אוכליה .חווינו מחסורגם שם אבל  לבית הספר
לא רוצים להוליד ילדים כרגע ם ה וסיפר שהם רק עכשיו התחתנו והייע זוג צעיר מקיבוץ שפיים ליד הרצליום אחד הג .חסכו
איכשהו הם . בין האחים ורכהוא יהיה הבן הב תתרחבמשפחה הכאשר ו, שיגדל איתם ,לקחת אותו לקיבוץו לאמץ ילדאלא 

הרגשתי מה  ,ראשונהל ,שם למעשה. הלכתי לבית הספרוגם ית הייתי שם בן בו, צווהבר מחגגו לי , לקחו אותי לקיבוץ, בחרו בי
  .עד אז לא באמת הרגשתי תחושה של בית .זה בית

לפרטיו אבל את כל הסיפור , שאמא שלחה אותי ברכבת, רק ידעתי שנולדתי בגרמניה .לא ידעתי שום דבר על עצמי, כשגדלתי
אפילו לא ו בצרפת ידעתי שהייתי בארמון בכפר .לאןאיפה ודעתי לא י ,ידעתי שהייתי עם אחי ושהוא עזב אותי .הכרתילא 

   .זכרתי את שמו
הוא  ,בארץיותר את אבי פגשתי מאוחר . לא ראיתי אותה יותר. שאמא שלי נשלחה לאושוויץ ושם נהרגה מאוחר יותר גיליתי

לבסוף הוא עזב ו ,אב ובנושל  ים שלנו לא היו כמווהיחסכעסתי עליו אז  אישה אחרתלהוא הגיע לארץ נשוי  .מצא אותי
 1956בשנת לאחר שנתיים  .מהצבא האני הייתי בחופשו 16היא הייתה אז בת  ,שתי הכרתי בקיבוץ שפייםאת א. לגרמניה
  .התחתנו

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):דורות הבאיםל
  

ינו בין יקבלה וההעברנו את ועדת ואנחנו  ,הקימו אז עיר חדשה במדבר .עזבנו את הבית ועברנו לערד 1962בנובמבר 
. לא היו אז משכנתאות, תה לנו דירהלא היי. לבנות את עצמנו ולבנות את העירכדי הגענו  .המתיישבים הראשונים שהגיעו לעיר

 ארבעים ושמונה מטרים עם לא היה אדם בעולם שהיה נכנס לתוך צריף אסבסט שלשאני חושב  .םינו מאושרייוהצריף קיבלנו 
כי  ,החלטתי לקנות משאית. האושר היה כל כך גדול, זה היה מדהים .כמו שאנחנו הרגשנו ,כמו בבית מלוכה שישני ילדים והרג

אספנו ו ,לא היה לנו כלום .היתובתור נהג משאית יכולתי לעזור הרבה בבני ,פיתוח העירהיו השנים הראשונות של  האל

זוגות  ,אוד משפחות הבאתי עם המשאית לערדהרבה מ. לירות קנינו בית 25,000-כשהגענו למהמשפחה עוד ועוד לירות ו
למגורים  דירההייתה שהקומה הראשונה שלו  ךנבנה כש ,במשך הזמן בנינו לנו בית. שחיכו להובלה לערד עם הרהיטים שלהם

, חדרים שיכלו לשמש אנשים שרצו לבוא לים המלחלא לא היו אז בערד בתי מלון ואף  .חדרי אירוחוהקומה השנייה שימשה ל
  .אנשים בהם רחנויוא חדרי אירוח מאוד יפיםהיו לנו  אז

צרפתית או ב אם אנחנו מעדיפים שידברו איתנושאל אותנו  הוא נכנסכשהגבר שנים התארח אצלנו זוג מצרפת ו 14לפני 
בזמן אמרתי לו שו יודע צרפתית אניהוא שאל אותי מאיפה . אמרה אנגלית אשתי בקהי צרפתית וראני אמרת? אנגליתב

לא ידעתי מה , עניתי שלא זוכר כלום כמעט .תקופהה מאותהוא שאל אותי מה אני זוכר  .בצרפת חייתיהייתי ילד המלחמה כש

שידועים פרטים  ול ביקש שאתןלכן  .ייך לדעת יותר על החיים שלצר נישב שאחו, יהודי שגר בצרפת שהואהוא אמר לי  .לספר
עם . ותאריך העלייהולדתי ה מקום ,אחי הוריי ושלשמות של , נתתי לו תאריך לידה. חיי סיפורלשחזר את  יעזור לי הואולי 

 המנהלת .ית בטולוזלאומה הספרייהארכיון של היום אחד הגיע לטולוז והתקשר למנהל ו, איש הזה נסע לצרפתהפרטים אלה 
לא אך , בעוד שבוע לחזורהיא אמרה לו  .יסיפורהוא הגיע אליה וסיפר לה את ו, קראו לה מדאם כהן ,יהודייהגם היא הייתה 
   .הרבה מאוד ניירות המצאכיוון שבוא מהר שי, מדאם כהן צלצלה אליוו אחד עבר יום

 היא שאלה אותו אם .קראו לו וולטר ריד .לשיקגו הברית צותעבר בזמנו לארו אדם שהיה ילד באותה קבוצה היא מצאה שם של
היא נתנה את  .י קטןהכהילד  -בצרפתית, "לפאטי הנרי"א נתן צעקה ואמר היא מספרת שהוו ,זוכר משהו על הנרי פוס הוא

נרגשת שתי הייתה מאוד או, סיפר מי הוא ,שתי באנגליתהוא דיבר עם א. באותו ערבעוד הוא התקשר מספר הטלפון שלנו ו
ביקשה ממנו לשלוח היא . בהפתעה אלא בהדרגהכי היו לי בעיות לב ואי אפשר היה לספר לי  ,שאני לא אדעכך ודיברה איתו 

שתי סיפרה לי שהיא אלאחר מכן . א תראה שהסיפור הוא באמת נכוןשהיכדי בדואר רשום בכתב יד  כל מה שסיפר להאת 
נחכה למכתב אמרה ששתי א .סיפור אגדהשזה אמרתי , אני התחלתי לצחוקקיבלה טלפון ממישהו שהיה חבר טוב של אחי ו

בינתיים אותו וולטר ריד לקח את כל רשימת הילדים שנשארו עדיין בחיים והגיע . ביחדאותו ילדים שלנו ונקרא הנקרא לשלושת 

 םרב התחילו להגיע טלפוניבאותו ע. ילד האחרון מהקבוצההנמצא כי שיחת וועידה לכולם ביחד שעושים ארצה והודיע להם 



 

שמות של כולם את ההיא רשמה  .כיל את כולםהאפשר היה ל איכי שתי כבר סיננה אותם אש כל כך הרבה עד ,ל הארץמכ

כי בכל הטיולים שעשינו באלפים , לראות אותיכדי במיוחד הגיע אביב ואחד מווינה -עשינו טיולים לבאר שבע ולתלולאט לאט 

 ,ינו שםיכל הילדים שה .ו מפגש בטולוז לכבוד זה שמצאו אותיינעש, חצי שנה אחרי זה. לך איתי יד בידהוא החזיק אותי ביד וה
קיבלתי  ,קיבלתי תמונות .ן שאני האחרון שלא ידעו מה איתווויאטרקציה כהאני הייתי שם נפגשנו ואיש  50בערך  ,מכל העולם

ם ידעתי מה והראש שלי הזדקף כל כך בגלל שפתא .מאוד גדולה ההתרגשות הייתהוהבן הצעיר שלנו היה איתנו שם , סיפורים

  .הייתי יאני ומ
ני צריך רק שקיבלתי הבנתי שאוההסברים טיפולים האך אחרי כל , מאד כעסתי על אמא שלי ששלחה אותנו ככה ברכבתבעבר 

לקחה עצם , י יאומןבלתאת הועל מנת לשמור על הילדים שלה היא עשתה  ,הייתה כל כך גיבורהלהודות לה על כך ש

 שכל שמונים שנות חייהרבה פעמים אני אומר . בהיגיון קיבלתי את ההסבר הזה .על מנת להציל אותי ,האיבר מגופ, מעצמותיה

שישים "כותרת החיים שלי תחת היש ספר ובו רשום גם סיפור . טוביםאבל אם אמי הייתה לידי הם היו עוד יותר  טובותהיו 

   ."יכרון ילדותושש שנות חיים ללא ז
  !לנו עתיד הלדעת את העבר שלנו על מנת שיהיהיא חובתנו  ולכן, אין עתיד ללא עברש עביר לדור הבאהל חשוב לי
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