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פתח דבר4

תודה מיוחדת למיכל גל ולדמן שמלווה אותי במשך שנות כתיבת הספר ובזכות 
הסיוע שלה נכתב ספר זה.



5 פתח דבר

פתח דבר
ותולדות  חיי  קורות  את  מספר  זה  סיפור 
העיירה שבה גדלתי. הסיפור נכתב לזכר 
בני משפחתי שמצאו את מותם באושוויץ:

הורי 
ופרידה  דוד  מרדכי  בן  יוסל  מורי  אבי 
זלמה בת אברהם  היקרה  אימי  ליבוביץ', 
האהובים,  ואחותי  אחי  פופיאל,  ושרה 
ליבוביץ'.  לבית  ובלימצ'ו,  )דב(  בערי 

זכרם לברכה.

לכבוד:
חפציבה רעייתי – האישה שהחזירה לי את 
האמון בבני האדם ובזכותה אני מה שאני 

היום. 

ילדי ונכדי היקרים:
יפעת בתי הבכורה, בן זוגה דודו והילדים: 
אלעד, עוז-שלמה ועומר. יפעת ועוז נולדו 
בחודש סיון ובזכותם חודש זה חזר להיות 

חודש של שמחה.
בני איל - יוסף ובת זוגתו מטי והילדים: 

תומר-שמעון, עופרי ורון.
עידו בן הזקונים והילדים: 

שגיא – בערי, איתי.





תקופת 
ילדותי 
לפני 
המלחמה
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רקע על העיירה

ולדתי בעיירה אירשווה, בארץ צ'כוסלובקיה – קרפטורוס. האיזור שבו נ
נולדתי, עבר תחלופה של משטרים רבים. עד למלחמת העולם הראשונה 
האיזור היה חלק מהאימפריה האוסטרו הונגרית. מ- 1918-1938, האיזור 

הופך לחלק מהרפובליקה הצ'כוסלובקית. ב – 1938, צ'כוסלובקיה התפרקה 

ובשנת 1939 ועד סוף מלחמת העולם השניה, האיזור עבר להונגריה. בסוף 

ועם  לעצמה  האיזור  את  סיפחה  המועצות  ברית  השנייה  העולם  מלחמת 

התפרקות בריה"מ האיזור הפך להיות חלק מאוקראינה. 

העיירה עצמה היתה בנויה על צלע של הר. חלקה התחתון היה במישור והיתר 

באיזור  גרו  היהודים  רוב  ריקה.  נהר  עבר  המישורי  החלק  במרכז  ההר.  על 

המישורי. בשולי העיירה באזור ההרים גרה האוכלוסיה המקומית "רוטנים"- 

אוקראיני.  ניב  רוטני שהוא  היה  הדיבור  האוקראינים. שפת  של  פלג  שהם 

באזור הקרפטי גרו ביחד יהודים דתיים מהזרם החסידי ויהודים שהיו הולכים 

שלט הכניסה לעיירה אירשווה, צולם במהלך טיול שורשים, עם חפציבה, עידו ואלעד, 2000
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ותנועות  עברית  לגימנסיה 
מזרחי  של  ציוניות  נוער 
והחלוץ. חלק גדול מיהודי 
העיירה השתייכו לחסידות 
וספינקה  סאטמר  מונקץ', 
אנטי  היתה  שביסודה 
לגבי  למשל,  ציונית. 
סיפור  יש  מונקץ'  חסידות 
באחת  ממונקץ'  שהרבי 
שאל:  שדרש-  מדרשותיו 
המקדש?  בית  נחרב  למה 
בגלל  היתה-  ותשובתו 
שקמצא  קמצא-ופירש 
של  תיבות  ראשי  זה 
מזרחיסטים  קומוניסטים, 
ואגודיסטים.  ציוניסטים 
ומצד שני היתה גם יהדות 
ציונית ותנועות כגון מזרחי 
היתה  ובמונקץ'  והחלוץ 

גימנסיה עברית. 

רקע על המשפחה

נולדתי ב-7 בנובמבר 1930 כבכור במשפחה. לאבי קראו יוסף ליבוביץ' שהיה 
לי אח שנולד  היה  ילידת סלובקיה.  פופיאל  זלמה לבית  יליד המקום. אימי 
ב-1932 שמו בערי )דב( ואחות שנולדה ב-1936 ושמה בלימצ'ו. היינו שלושה 
אחים. אני נקרא מרדכי דוד ע"ש סבי ששמו היה מרדכי דוד שנרצח בליל 

סילבסטר 1900 כשאבי היה בן שלוש. לסבתי מצד אבא קראו פריידי. 
בסלובקיה,  בעיירה  שגרו  פופיאל  ושרה  אברהם  קראו  אימי  מצד  לסבים 

בית הקברות בעיירה

המקום בו עמד הבית שלי



חלק א' – תקופת ילדותי לפני המלחמה10

שמה  שבסלובקית 
 Spiskapot Hraty  היה
"מתחת  שמשמעו 
שם  היה  למבצר". 
מבצר גדול ומתחתיו 
שבה  העיירה  היתה 
בית  היה  הבית  גרו. 
מלא,  אורתודוכסי 
לכיוון  משיכה  עם 
לאבי  אך  החסידות 
)יש  זקן  היה  לא 
אבא,  של  תמונות 

אמא, סבא, סבתא, אחיות ודודות שנותרו מבן דוד שהתגורר בישראל כבר 
בשנות ה- 30(. 

כשנולדתי גרנו בבית ביחד עם סבתא ודודים )אחות של אבא( ולהם היה בית 
ובחצר היה עוד בית שבו אנחנו גרנו. בחזית הבית היה עוד מבנה ששימש 
כחנות לצילום ומעבדת צילום. חיינו כ"חמולה". לסבתי ולדודים היה משק 
עם  רפת ושטחים שעיבדו אותם כחקלאים. לדודי )הבעל של אחות של אבא( 
קראו  נחמן בהם. לאחר שסבי נרצח, סבתי נותרה לבדה עם שתי בנות-אחת 
התקרבה לגיל 15 והאחות השנייה נלקחה לאחד הדודים )אחות של הסבתא( 
שגרה בסגט ברומניה וכנראה שהתחתנה בגיל צעיר. נחמן בהם לקח את כל 

האחריות על המשק.

המשפחה של אבא

למד  הוא  קצת  גדל  כשאבי   .1897 בשנת  ונולד  במשפחה  הצעיר  היה  אבי 
חייטות. אינני יודע מה הלימוד הפורמלי שלו אך כנראה למד בחדר ובית ספר 
עממי כפי שהיה מקובל באזורנו. מאחר שהוא היה צריך לעבוד מגיל צעיר 
כשוליה, לא נותר לו זמן ללמוד. אבל היתה לו אינטליגנציה טבעית עם חכמת 

אבא בשנות ה-30 אמא בשנות ה-30
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חיים גדולה. 
מלחמת  בזמן 
ה-1  העולם 
לגיל  כשהגיע 
)ב-1916(   18
לצבא  אבי  גויס 
האוסטרו-הונגרי 
כחייל  ושירת 
פי  על  בסרביה 
לאחר  סיפוריו. 
כשחזר  המלחמה 
הביתה, פתח בית 
לחייטות  מלאכה 

והוא לקח אחריות על משפחת הסבתא. אבי היה נוהג לנסוע לעיירה לידינו, 
ברקסאז, לקנות פרוות בהן השתמש כביטנה למעילי חורף אותם היה תופר 
ללקוחותיו. לאיש שממנו קנו פרוות קראו ז'יגה פופיאל שהיה אחיה של אימי 

ודרכו הכירו הוריי. ב- 1929 הם התחתנו. 

המשפחה של אמא

לאימי היו שני אחים ושתי אחיות. אימי גדלה בסלובקיה ולמדה בבית ספר 
סלובקי עם תיכון ותעודת בגרות כך ששלטה בסלובקית, גרמנית, הונגרית 
ויידיש. סבא מצד אמא היה כובען והיה לו בית מלאכה שבו הכין את הכובעים 
וחנות שבה מכר אותם. הוא מכר כובעים מכל מיני סוגים, לאוכלוסיה רגילה, 
והיתה  בבית  בעיקר  היתה  אמא  מצד  סבתא  השנה.  עונות  ולכל  לחסידים 

מפנקת אותנו.

סבא מצד אמא, אברהם פופיאל סבתא שרה פופיאל, מצד אמא
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החיים בבית

אימי היתה מעורבת יותר בכל הקשור ללימודים 

בבית הספר הממלכתי ואבא היה מעורה יותר 

הנלמד  את  בחדר.  נלמדים  שהיו  בלימודים 

לאמא  מציגים  היינו  והמטלות  הספר  בבית 

לנו את השיעורים. לאבא  בודקת  היתה  והיא 

סיפרנו את הנלמד בחדר. פעם בשבוע, בדרך 

כלל בימי שבת, הוא היה בוחן אותנו בידע כגון 

פרשת השבוע והגמרא. גם סדר היום בבית לפי 

מיטב זכרוני נוהל על ידי אמא. אחד הדברים 

ממנה  שלמדתי  לציין  יכול  שאני  המיוחדים 

בבית  לה  היתה  והצדקה.  החסד  גמילות  זה 

אבא משמאל, לידו עומדות סבתא, ושתי אחיות של אבא, אירשווה, שנות ה-30 המוקדמות

בערי, אחי  
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ועל השולחן היה תמיד לחם פרוס  קופסא קטנה שהיה בה תמיד כסף קטן 
כינתה  שאימי  קבצנים  )למעשה  אורחים  מגיעים  היו  וכאשר  ריבה  וצנצנות 
אותם אורחים(, תמיד יכלה לתת צדקה מהקופסא וכיבדה אותם בפרוסת לחם 

עם ריבה והכינה להם שתייה. 
בישיבה,  הלימוד  זמן  התחלת  לקראת 
היתה דואגת להזמין בחור ישיבה להתארח 
בשבוע  פעמיים  או  אחת  פעם  אצלנו 
שבחורי  אצלנו  נהוג  )היה  לארוחות, 
העיירה  סביב  בכפרים  התגוררו  ישיבה 
שלנו. בימי ראשון היו מגיעים ללמוד עד 
יום שישי. היה להם מקום לינה בישיבה 
על  מבוססת  היתה  שלהם  הכלכלה  אבל 
והיו  היהודים  בבתי  מתפזרים  שהיו  כך 
אוכלים כל יום אצל מישהו אחר- ארוחות 
בוקר, צהריים וערב(. אמא היתה שולחת 
לשלוח  לו  להזכיר  הישיבה  לראש  אותי 
לנו אורח. העזרה ההדדית בתוך המשפחה 
ומפותחת.  דומיננטית  מאוד  היתה 
לדוגמא: את אפיית הלחם, העוגות והכנת 
החמין לשבת, היו עושים ביחד בבית של 
הסבתא. ביום חמישי בערב היו מתחילים 
עם הכנת הלחם, לאחר מכן עברו להכין 
העוגות.  את  החלות  ולאחר  החלות  את 
הבישולים נעשו במשך הלילה בין חמישי 
ביום  מכניסים  היו  תנור  באותו  לשישי. 
שישי אחר הצהריים את הצ'ולנט לשבת. 
הספיק  גדול  לחם  קנינו.  לחמניות  רק 

לשבוע.
אמא ואניככלל, את רוב המזון היו מכינים לבד כגון 

אחותי בלימצ'ו
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ריבות בקיץ )היו קונים פירות והיו מכינים ריבה כמעט לכל השנה(. מכל הפרי 

שלא צרכנו לעצמנו היינו עושים ריבות. תות השדה שגדל על הקרקע בתחתית 

ההר היינו אוספים עם דליים. גם ממנו הכנו ריבות. היו גם שיחי פטל שממנו 

היו עושים קונפיטורות. 

גדולה  גומה  על  הניחו  שאותה  גדולה  נחושת  קערת  היתה  הריבות,  להכנת 

בחצר הבית, מעל אש. היו מוסיפים סוכר לפירות והיתה כף עץ גדולה בעזרתה 

היינו בוחשים כל הזמן וזה היה התפקיד של הילדים. ממש טקס שלם. 

הבית שבו גרנו היה על שטח קרקע גדול. הבית היה בצורה מאורכת. בחלקו 

אני )מימין( עם אבא ובת דודתי חיה
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הקדמי היתה חנות של אבא, בהמשך - בית מלאכה ולבסוף – מגורים )סלון 
ועוד מטבח ומרפסת גדולה(. בחצר היה המטבח הקיצי ומשם  ושני חדרים 
היתה ירידה למרתף מזון לקירור. בסוף החורף כשהפשיר הנהר היו מביאים 
גושי קרח מהנהר ועל זה מפזרים נסורת. וכך הקרח נשמר הרבה זמן במרתף. 
לסוכה  והפכה  שימושית  רב  שהיתה  גדולה  מרפסת  היתה  הקיצי  למטבח 

בסוכות כי סגרו אותה והיה לה גג נפתח עם גלגלת שכיסו בסכך. 
זורמים  היו מים  יד המטבח היתה משאבת מים שהיתה בתוך באר. לא  על 
בבית. שירותים היו בחוץ. על גג המטבח הקיצי היה מיכל שכל יום מילאנו 
לנו  ביוב. היתה  זורמים רק במטבח, ללא מערכת  היו מים  וכך  אותו במים 
היתה  החצר  האחורי של  בחלקו  בערוגות.  ועגבניות  ירקות  עם  קטנה  גינה 
גינה יותר גדולה עם עצי פרי - שזיפים, אגסים, תפוחי עץ ומשמשים. השטח 
היה כ - 4 דונם. קצה הגינה גבל בנחל שממנו שאבו מים להשקות את הגינה 

במרכז אמא, לצידה אחיותיה: אסתי ושמה של האחות השניה אינו זכור לי. צולם בסוף שנות ה- 30
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היה  הזמן  רוב  גשם.  ירד  שלא  בתקופה 
גשם. בנוסף היו גם קונים פירות וירקות 
חקלאי  הביאו  שאליו  המקומי  בשוק 
המקום את תוצרתם. פטריות ותות )תות 
קטן( היו אוספים ליד ההר בטבע. היה לנו 
בחצר מחסן לעצים שאיתם היו מחממים 
בחורף. התנור במטבחים היה מחומם על 
בגודל של  גדול  תנור ממש   - עצים  ידי 

שולחן עם תא אפייה.
חמניות.  בשמן  השתמשו  שלנו  בבית 
את  לקחנו  החמניות  את  כשקצרו  בקיץ 
הפיקו  ושם  הקמח  לטחנת  הגרעינים 
היו  ריבות  או  שמן  כשייצרו  שמן.  מהם 
כדי  מירבי  ניקיון  על  מאוד  מקפידים 

שיתאים גם לפסח. 
סבתא  של  מהרפת  קיבלנו  החלב  את 
בעצמנו.  ייצרנו  השמנת  את  והדודים. 
הורידו  יומיים  ואחרי  לעמוד  לחלב  נתנו 
היו  וחמאה  גבינות  השמנת.  שכבת  את 
מביאים מהכפרים סביב. היתה להם צורה 

עגולה. 
תפוחי  לאחסן  צריכים  היו  הקיץ  בסוף 
אדמה לקראת פסח )שהיה המאכל העיקרי 
בפסח( והיו מאחסנים אותם בבור שחפרו 
ועל  תירס  קני  הקש  ועל  בקש  וריפדו 
זה אדמה. השלג שכיסה אותם שמר על 
תפוחי האדמה מפני הכפור. לקראת פסח 
האדמה  ותפוחי  הבור  את  פותחים  היינו 

פורים בעיירה, אני בתחפושת היו שמורים וראויים לאכילה.

אני, באמצע אחי ומשמאלו חבר ילדות
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בחנוכה היו צריכים להתחיל להכין 
השתמשו  לפסח.  השמנים  את 
אווזים.  בשומן  וכן  חמניות  בשמן 
אווזים  כמה  קונים  היו  בחנוכה 
וכאשר  תירס  עם  אותם  ומפטמים 
הגיעו למשקל הרצוי היו שוחטים 
העור  את  מהם  הורידו  אותם. 
מרתיחים  היו  העור  את  והשומן. 
זה  ובתוך  זכוכית  בכדי  ואוגרים 
היה נקרש שומן שקראו לו גרים. 
במרתף  אוגרים  היו  השומן  את 

לפסח. 

יום  יום כביסה בבית היה  כביסה: 

כובסת  היתה  כלל  בדרך  מיוחד. 
יום  לקראת  הביתה.  שבאה 
הכביסה היו אוספים מי גשם כי הם 
מים רכים. מי הגשם האלה שימשו 
גם לשטיפת הכביסה. את הכביסה 
הכביסה  ואת  מפרידים  היו  עצמה 
הלבנה היו מכניסים לגיגית גדולה. 
בגיגית היו מרתיחים מים ומכניסים 
ועם  מרתיחים  היו  סבון.  פתיתי 
את  מערבבים  היו  גדולה  עץ  כף 
היו  עצמה  הכביסה  את  הכביסה. 
שמים על קרש כביסה ומשפשפים. 
מקל  היה  הכביסה  שטיפת  לאחר 
איתו "חבטו" על הכביסה ולבסוף 
אני בגיל 10 אצל סבתא במשקהיו שוטפים עם מי הגשם. כשלא 

בחורף עם מזחלת שלג, מקדימה אחי בערי, 
באמצע אני ואחרונה בת דודתי חיה
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את  שטפו  גשם,  מי  היו 
הנהר. חלק  הכביסה במי 
היו  הלבנה  מהכביסה 
בחוץ  ותולים  מעמלנים 
על  פעל  המגהץ  לייבוש. 
מוציאים  שהיו  גחלים 
המלאכה  בבית  מהתנור. 
היה  לא  של אבא המגהץ 
הכניסו  אלא  גחלים  עם 
ואיתו  האש  לתוך  מגהץ 
בסוף  מקצועית.  גיהצו 
היום היה ריח ניקיון מיוחד 
בבית. היתה לנו מטפלת, 

עוזרת וגם כובסת. 

החגים בבית

לקראת כל חג היו הכנות 
יש  במיוחד  מיוחדות, 
ניקיון  השבת.  את  לציין 
שבת  לקראת  הבית 
רביעי  ביום  כבר  התחיל 
והמפות  המצעים  כשכל 
הוחלפו. ביום שישי אחרי 

הרחצה לבשנו בגדי שבת חגיגיים והתכוננו לטקס הדלקת הנרות. אבא היה 
מכין את הנרות בתוך הפמוטים וכשהם היו מוכנים אמא היתה מדליקה אותם. 
אחרי הדלקת הנרות הבנים היו הולכים ביחד לבית הכנסת, אמא נשארה בבית 
עם אחותי. כשחזרנו מבית הכנסת, הדבר הראשון לפני הקידוש – אבא היה 
מברך אותנו הילדים. לאחר מכן התחיל הקידוש ולאחריו סעודת שישי. תוך 

היו  המזון  רוב  את   ככלל, 

ריבות  כגון  לבד  מכינים 

בקיץ )היו קונים פירות והיו 

לכל  כמעט  ריבה  מכינים 

שלא   הפרי  מכל  השנה(. 

צרכנו   לעצמנו  היינו עושים  

שגדל  השדה  תות  ריבות.  

ההר  בתחתית  הקרקע  על 

דליים.  עם  אוספים  היינו 

ריבות.  הכנו  ממנו  גם 

שממנו  פטל  שיחי  גם  היו 

קונפיטורות.  עושים  היו 

"
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שרים  היינו  הארוחה  כדי 
זמירות שבת.

האוכל לפסח 

הבית  כשכל  פסח  בערב 
היה נקי מחמץ, והבית היה 
מבריק, ברור שהיתה בעיה 
מה לאכול. עדיין היה אסור 
כבר  ואסור  מצה  לאכול 
לארוחת  אז  חמץ.  לאכול 
היה  פסח  בערב  הצהריים 
ועל  אווזים  עם שומן  פירה 
)עור  הגרייבים  היה  זה 
קשה(. קצת לפני פורים היו 
הכנת  לקראת  מתארגנים 
היתה  לקהילה  המצות. 
והיו עוברים  מאפיית מצות 
בין הבתים וכל אחד הזמין 
כמות מצות. אנחנו הזמנו 2 
חבילות גדולות ואחת קטנה 
היו  המצות  את  מצות.  של 
עגולות  היו  הן  ביד.  אופים 

וגדולות. כשבועיים לפני פסח היו לוקחים את המצות. היו גם מצות שמורות. 
היו ימים מיוחדים שבהם היו אופים מצה שמורה. היו גם מצות מצווה שבהן 
השתמשו לליל הסדר ועליהן היו מברכים ברכת אכילת מצה. את המצות האלו 
היו אופים בערב פסח ואת זה היו עושים רק הגברים. את המצות הכינו עם 

קמח במים ששאבו מהבאר ו"לנו" כל הלילה. 

הבית " כשכל  פסח  בערב 

והבית  מחמץ,  נקי  היה 

היה מבריק, ברור שהיתה 

עדיין  לאכול.  מה  בעיה 

מצה  לאכול  אסור  היה 

חמץ.  לאכול  כבר  ואסור 

הצהריים  לארוחת  אז 

פירה  היה  פסח  בערב 

זה  ועל  אווזים  שומן  עם 

קשה(. )עור  הגרים  היה 
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ט' באב

בט' באב זה היה היום האחרון של הלימודים בחדר יום לפני החופש שלנו. 
אנחנו  איכה,  קינות ממגילת  לאמירת  היו מתכנסים  ט' באב כשכולם  בליל 
על  ישבו  קוצניים בחבילה. כשכולם  היינו עסוקים בלאסוף פרחים  הילדים 
הרצפה היינו זורקים על הזקן שלהם את הפרח הקוצני ונהנינו לראות איך הם 

נלחמים להוציא את זה. 

יום כיפור

כל תקופת החגים, החל משבוע לפני ראש השנה בו התחילו הסליחות ועד 
בצורה  הקדושה  את  בהם  הדגישו  מיוחדים.  ימים  היו  כיפור,  יום  למחרת 
לא  כילדים  היו מאוד מרגשות.  ליום הראשון של הסליחות  חזקה. ההכנות 
היינו נרדמים בלילה כי פחדנו לא להתעורר בזמן. השיא היה ביום כיפור- 
ליל כל נדרי. גם הסעודה המפסקת הייתה נערכת לאחר תפילת המנחה בבית 

הסעודה  ואחרי  הכנסת 
לבית  חזרנו  המפסקת 
הכנסת. למחרת כולם היו 
בבית הכנסת כל היום, גם 
נשים וגם גברים. הילדים 
היו מתגאים כל אחד כמה 
לפעמים  לצום.  הצליח 
לעזרת  עולים  היינו 
שהיתה  לאמא  הנשים 
ויצאנו  עוגיות  חבילת  לה 
לאכול בחוץ. בערב היתה 

הארוחה. 

בית הספר בו למדתי בעיירה
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ילדותי בעיירה

ללמוד  התחלתי   3-4 בגיל 
התחלתי   6 בגיל  בחדר. 
צ'כי  ספר  בבית  ללמוד 
בשתי  למדנו  ומאז  רגיל 
אחת  רגילות-  מערכות 
בחדר.  ואחת  הספר  בבית 
היינו מגיעים לחדר  בבוקר 
שחרית  ותפילת  ללימוד 
הביתה  חוזרים  מכן  ולאחר 
לארוחת בוקר. משמונה עד 
הצהרים, היינו בבית הספר 
בשלוש  מכן  לאחר  הרגיל. 
בחדר  למדנו  וחצי-ארבע 

עד החשיכה.

הלימודים בבית ספר 
ממלכתי

תכנית  לפי  היו  הלימודים 
מקובלת בבתי ספר רגילים- לימוד קריאה וכתיבה אך השפות התחלפו מדי 
פעם. למדנו חשבון, היסטוריה הונגרית, פיזיקה וגיאוגרפיה. בכיתות א'-ב' 
למדתי בבית ספר צ'כי, בכיתות ג'-ד' למדתי בבית ספר רוטני ובכיתות ה'-ו' 

בבית ספר הונגרי. 
היהודים.  התלמידים  כלפי  האנטישמיות  הורגשה  לא  עדין  וב'  א'  בכיתות 

בשבתות וחגים היינו משוחררים מהלימודים בבית הספר.
בבית  היהודים  כלפי  היחסים  ג',  בכיתה  כשהייתי  ההונגרי,  הכיבוש  לאחר 
בעונשים  הבדלים  היו  לא  עוד  הראשונה  בתקופה  להשתנות.  החלו  הספר 

הספר " בבית  הענישה  שיטת 

הברכיים  על  עמידה  היתה 

לעמוד  או  תירס  גרגרי  על 

ועליהן  מושטות  ידיים  עם 

היה  ספרים.  שני  או  ספר 

קצות  את  להכות  גם  נהוג 

סרגל. עם  האצבעות 

שהיה  אחד  מורה  לנו  היה 

בזמן  חזק  הפאות  את  מושך 

ארנבת  על   שיר  שר  שהיה 

ההר. במעלה   שקופצת  
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והגויים. השינוי הראשוני שהיה, התחיל כשחייבו  היהודים  לילדים  שניתנו 
אותנו להופיע ללימודים גם בשבתות וחגים. 

או  תירס  גרגרי  על  הברכיים  על  עמידה  היתה  הספר  בבית  הענישה  שיטת 
לעמוד עם ידיים מושטות ועליהן ספר או שני ספרים. היה נהוג גם להכות את 

קצות האצבעות עם סרגל.

על  שיר  שר  שהיה  בזמן  חזק  הפאות  את  מושך  שהיה  אחד  מורה  לנו  היה 
ארנבת שקופצת במעלה ההר. היו כיתות שבהן המורים היו מתאכזרים כלפי 
ילד מבריק היתה מורה שהיתה  הילדים היהודים. לאחי הצעיר בערי שהיה 

מזמינה את בעלה להכות בעיקר את הילדים היהודים מתוך שנאה. 
ברוב המקרים בבית הספר ההישגים של הילדים היהודים עלו על ההישגים 
של הילדים הגויים. בכיתה ה' או ו' היה לנו מורה בשם פופוביץ' שאמר פעם 
"ז'יד חוכם- גוי לוי )לא(", והיה כועס על הגויים שהישגיהם לא מגיעים לרמה 
לנו  עזרו  בחדר  שקיבלנו  הלימוד  שהרגלי  מניח  אני  היהודים.  הילדים  של 
מאוד בבית הספר הממלכתי. התלמידים הגויים היו מחסירים הרבה בתירוצים 

שהם צריכים לעזור במשק הבית.  

כי  שפיגל,  של  ההר  "שפיגלסברג"-  בשם  גבוה  מהר  רחוק  לא  בבית  גרנו 
שפיגל התגורר בתחתית ההר. שפיגל היה הבוס של תחנת הרכבת הקרובה 
ללכת  והתחלנו  כפור,  התחיל  תשרי  בחגי  בחורף,  לביתו.  בסמוך  שהיתה 
לבית ספר כשהכל היה קפוא. היינו מתגלשים על הישבן - "גלישן-תוכס" על 
התרמיל. הלכנו לבית הספר מרחק של 2 ק"מ. הלכנו גם לעשות גלישה על 
קרח. כשהתחיל השלג, זה היה שלג כבד, דלתות הבתים נפתחו כלפי פנים כך 
שכאשר פתחו את הדלתות בבוקר, דבר ראשון פילסו שביל יציאה כדי לצאת 

מהבית. שום שלג לא היה עילה לא ללכת לבית ספר!
באחד החורפים, ב 1941-2 הטמפרטורה הממוצעת הייתה מינוס 10 מעלות. 
באותו החורף סיפרו שאף ירדה למינוס 41 מעלות!  יצאנו החוצה להתחרות 

בין הילדים של מי היריקה שתצליח להגיע כקרח לקרקע. 
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הלימודים בחדר

בשנה הראשונה הייתי בן 3-4 ולמדנו בבית הרבי בחדר. אצלו התחלנו ללמוד 
להכיר את האותיות ורק לאחר מכן את הצלילים והניקוד. לאחר שידענו את 

כל הא' ב' ואת הניקוד, למדנו צירופי מילים. 
הבית של הרבי היה קרוב לבית שלנו. אני זוכר לטובה איש זה כי הוא החדיר 
וגם  שמע  קריאת  תפילות:  אותנו  ולימד  יפה  מאוד  בצורה  הלימוד  את  בנו 
קריאת שמע של ערבית. למדנו אצלו שנה ואז עברתי לחדר עם אשכול של 
חדרים בצריף. היה שולחן ארוך ומשני צידי השולחן ספסלים. הילדים ישבו 
ובראש השולחן ישב הרבי. היו כ - 20 ילדים. הלימודים היו על חשבון ההורים. 

כל שבוע הם היו משלמים למלמד סכום כסף. 
בידי הרבי היו שני "מכשירי לימוד" רציניים- מקל ארוך ורך מעץ ושוט קטן 
בשם קנצ'יק )מקל עם שבע רצועות(. הרבי היה נוהג לאחוז במקלות, להצליף 
על השולחן כדי להרתיע אותנו וליצור משמעת. לפעמים התחכמנו עם המקל 
והיינו מורחים עליו שום כך שבמתן מכה המקל היה מתפורר. הפדגוגיה של 

הרבי בחדר היתה מאוד ברורה- או דרך הראש או דרך הישבן.
הלימודים בחדר היו בעיקר לימודי קודש. בסיס הלימוד היה על פרשת השבוע 
ואחר כך למדנו משנה וגמרא ובשבתות אחר הצהריים היו לימודים, בתקופות 

חורף פרקי אבות ובקיץ פרקי תהילים.
בנוסף למדנו בחדר לכתוב יידיש וכן למדנו לקרוא ולכתוב טקסטים ביידיש. 
לקרוא  ידענו  כי  "תוכי"  קריאת  היתה  התפילה  מספרי  שהקריאה  לציין  יש 
לומדים את  היינו  בלי לדעת את הפירוש! אך כשלמדנו את פרשת השבוע 
היו  רש"י.  וכתב  רש"י  פירושי  למדנו  כך  ואחר  ליידיש  תרגום  עם  הטקסט 
תרגום  עם  פרשת השבוע  תרגום"  "אחד מקרא שתיים  גם שלבים שקראנו 
אינקולוס )תרגום המקרא מעברית לארמית(. בסביבות גיל 7 התחלנו ללמוד 

בחדר גמרא. אני זוכר את המסכתא הראשונה שלמדתי - מסכתא ביצה. 
יום ראשון התחיל בלימוד של פרשת השבוע החדשה. אז מתחילים מהרבי 
שמלמד את פרשת השבוע שנחלקת לשבעה פרקים. בהתחלה למדנו רק כמה 
פרקים קצרים. שיטת הלימוד היתה טקסט עם התרגום המילולי ליידיש ועל 
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זה הוספנו את פירושי רש"י. במקביל 
עם טעמי  קראנו את פרשת השבוע 
המקרא. ביום ראשון היו גם מתחילים 
במשנה  השבועי  הדף  את  ללמוד 
לומדים  היו  שבוע  וכל  ובגמרא 
שוב  שני  ביום  שניים.  או  אחד  דף 
הזמנים  בין  הטקסטים.  על  חוזרים 
הכניסו לימודי קריאה ותפילה. לפני 
הטקסטים  את  לומדים  היינו  חג  כל 
פורים  לפני  למשל  לחג  הרלוונטיים 
בחדר  אסתר.  מגילת  את  למדנו 
וקריאה  כתיבה  שיעורי  גם  למדנו 
כותבים  איך  למדנו  למשל  ביידיש. 
היה  מכתב  לכל  ביידיש.  מכתב 
פורמט: כל דף היה מתחיל עם ב"ה, 
יום בשבוע, פרשת השבוע והתאריך 
היגיון:  היה  המכתב  בתוכן  העברי. 
קודם כל אתה מדווח מה אתה עושה 
ואיך אתה מרגיש ומסיים את הקטע 
שאתם  מכם  גם  לשמוע  בתקווה 
היו  וכו'. לבסוף  במצב בריאות טוב 

שאלות וסיום. 
הקריאה  על  שהשתלטתי  לאחר 
ספרים  לקרוא  התחלתי  ביידיש, 
ביידיש, סיפורים של שלום עליכם. 

עד היום אני קצת לא מבין כיצד אימי שהקפידה בקיום מצוות בחומרה, נתנה 
לי  לקרוא ספר של משה הס "בין רומא לירושלים", שלא היה מקובל בקרב 
רבי  כוכבא,  בר  בירושלים בתקופת  החיים  זהו ספר שמתאר את  החרדים. 

עקיבא ואשתו רחל. 

תמונה עם אבי כשהייתי ילד, לפני פרוץ המלחמה
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לכתוב  שנדע  חשוב  היה  לאמא 
ולקרוא ביידיש כי זו השפה שבה 
לא  היא  לדעתי  בבית.  דיברנו 
הונגרית  ביידיש,  מומחית  הייתה 
ככל הנראה היתה שפת האם שלה.

כך התקדמנו עם הלימודים ולמרות 
בקיץ  זמן  לנו  היה  שהיה,  הלחץ 
ללכת לנהר. בחדר היו שני זמנים 
לחופשות- "זמן"- חופשה ממחרת 
ט' באב עד תחילת  חודש אלול. 
מפורים  היתה  שנייה  זמן  חופשת 
של  השני  השבוע  תחילת  ועד 
חודש ניסן. לא היו חופשות חגים 

אחרות, אך היה לנו זמן ללכת לנהר עם הרבי, ובחורף גלשנו בשלג. 
ביום השלישי היינו צריכים לקרוא לבד לפי התור וביום הרביעי כל היום היה 

יום החזרות- לומדים בחברותא 2-3 תלמידים וחוזרים על כל החומר. 
כאמור, ביום רביעי היה לימוד עצמי. כשהיינו בערך בני 11 היה לנו רבי שהיה 
מכובד ותלמיד חכם, עם זקן תיש, שתמיד היה נרדם על השולחן. באחד מימי 
רביעי שהיה יום שינון לקראת המבחן החלטנו לעשות מעשה קונדס. הכנו 
תערובת של קמח סמיך והדבקנו את הזקן שלו לשולחן. הוא התעורר וצעק: 
"גויים גדוילים פושעי ישראל, שקוצים". כולנו ברחנו דרך החלונות והדלתות 
שפתחנו מראש. אחר כך עמדנו בתור וכל אחד קיבל 5 מכות על אצבעות כף 

היד.
השבוע  מפרשת  לקרוא  צריך  היה  אחד  כל  המבחנים-  יום  היה  חמישי  יום 
ולהסביר ולתרגם ליידיש את ההבנה של הקטע עם הפירושים. לאחר מכן היו 
גם מבחנים אישיים בעל פה, בעיקר פרקי תלמוד. היה שכר וגם עונש. נהגנו 
ביום חמישי לרפד את המכנסיים שלנו במגבות כדי לא לחטוף מכות כואבות, 
אם הרגשנו שאנחנו לא שולטים היטב בחומר הלימוד. בלימודי הגמרא המבחן 

היה בעל פה. 

לאמא היה חשוב שנדע "

לכתוב ולקרוא ביידיש כי זו 

השפה שבה דיברנו בבית. 

לדעתי היא לא הייתה 

מומחית ביידיש, הונגרית 

ככל הנראה היתה שפת 

האם שלה.





תקופת 
המלחמה
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הגזירות הראשונות

לאחר הסכם צ'מברליין עם היטלר שבו נקבע על חיסולה של צ'כוסלובקיה, 
איזור הסודטים סופח לגרמניה, סלובקיה הפכה למדינה עצמאית פשיסטית 
חלק  היתה  הונגריה  הונגרית.  לשליטה  חזרה  גרנו  אנחנו  שבה  וקרפטורוס 
בנות הברית.    נגד  ויפן שניהלו את המלחמה  איטליה   – גרמניה  מהציר של 
בשנת 1940, ההונגרים החלו לאמץ את חוקי הגזע שהיו נהוגים בגרמניה. 
המשמעות היתה בעיקר גזירות כלכליות – איסורים על תעסוקה, בעלות על 
או  מוניציפאליים,  עבודה  ממקומות  פוטרו  יהודים  ועוד.  עסקים  או  חנויות 
שנלקח מהם רישיון לעיסוק במקצועות החופשיים. הרופאים יכלו להמשיך 
לעבוד.    אבא שלי היה חייט והיה לו בית מלאכה וחנות לחייטות. הוא העסיק  
כ- 7 פועלים, ששניים מהם היו לא יהודים. עם אחד מהם הוא ערך הסכם 
היה שהשלט  לכך  הביטוי  בפועל,  שמו.  על  יעברו  המלאכה  ובית  שהחנות 
שהיה בקדמת החנות הוחלף. במקום הכיתוב "יוסי ליבוביץ' – חייט", תלו את 
שמו של העובד והעסק המשיך להתנהל כרגיל. בשנת 1941, כאשר גרמניה 
פלשה לברית המועצות והונגריה הצטרפה לגרמנים והחליטה לתרום לטובת 
ובמסגרתו  כללי  גיוס  בהונגריה  היה  הונגרי,  לחימה  כוח  בבריה"מ  הלחימה 
גויסו לצבא כפלוגות  יהודים  גויס גם העובד של אבא ובאותה התקופה גם 
עד  קצרה  תקופה  עוד  לפעול  להמשיך  הצליחה  החנות  מדים.  ללא  עבודה 
והעבודה עברה למחתרת. אבא סגר  שאבא הרגיש שהעסק עומד להתפרק 
תמיד  בבית.  לבד  לעבוד  והמשיך  שנשארו  העובדים  את  פיזר  החנות,  את 
עמדנו על המשמר לדאוג שלא יתפסו אותו. לבית הספר המשכנו ללכת כרגיל 
אבל בכיתה, העבירו אותנו לשבת בספסלים האחוריים וחייבו אותנו להגיע 
ללימודים גם בשבתות ובחגים. ברחובות יכולנו להסתובב באופן חופשי אם 
כי בערב כבר נזהרנו בהליכה ובעיקר בחגי הנוצרים, במיוחד בפסחא ובחג 
אי  כיהודי,  באנטישמיות.  לחוש  יכולנו  הזו  בתקופה  והסילווסטר.  המולד 
אפשר היה להרגיש ממש חופשי ובטוח, סבלנו לא מעט מהתנכלויות מצד 

הגויים ומהשלטון אבל עדין לא היינו בסכנת חיים.
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גירוש ראשון

ראשון  גירוש  היה  ב-1941-2 
הגזירה  יהודים.  של  בעיירה 
 - הונגריה  משלטונות  שיצאה 
שכל יהודי התבקש להוכיח את 
האזרחות  ההונגרית.  אזרחותו 
על  מבוססת  היתה  ההונגרית 
 1830  - ב  שהתבצע  רישום 
רשום  היה  שלא  מי  לערך. 
לא  כהונגרי,  המפקד  באותו 
רישום  הונגרי.  כאזרח  הוכר 
וכדי  שלנו  בעיירה  התקיים  זה 
למצוא הוכחות לכך, אימי נסעה 
לבודפשט לזמן מה כדי להשיג 
של  אזרחים  שאנו  האישור  את 
הונגרית.  האוסטרו  האימפריה 
לפי  כי  לכך  בסיס  לנו  היה 
ההיסטוריה של המשפחה כנראה 
למקום  הגיעה  שמשפחתנו 
במאה ה- 17 או בתחילת המאה 
על  גם התבססה  אימי   .18  - ה 
היה  בבית שאבי  תעודות שהיו 
חייל במלחמת העולם הראשונה 
בשירות הצבא האוסטרו הונגרי. 
אימי  חזרה  כשבועיים  לאחר 

הביתה עם המסמך הגואל שנקרא - אזרחות הונגרית. לא כל יהודי המקום 
יכלו לקבל אזרחות כי חלק גדול הגיעו אלינו בתקופה יותר מאוחרת מהתאריך 
פולין  )גליציה(,  אוקראינה  עם  גבל  בקרפטו-רוס  גרנו  בו  האזור  הקובע. 

גדול " שחלק  מניח  אני 

נישאו  משפחות  מאותן 

לא  ואולי  יהודית  בחתונה 

המקומית  ברשות  נישאו 

נוצר  וכך  האזרחית 

היתה  הכלה  שאם  מצב 

לא  הבעל  אז  מקומית 

קיבל אזרחות. תוך יומיים 

אספו וגירשו את כל אותם 

והרכבות  יהודים   2,000

העבירו אותם לאוקראינה 

קמנסק-פדולס  לעיר 

הנייפר גדות  על  שהיתה 
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ורומניה. הגיעו אלינו הרבה אנשים מפולין ומארצות אלה בעקבות שידוכים. 
למיטב ידיעתי שידוכים אלו היו מבוססים על חצרות חסידים מפולין ורומניה. 
גורלם של כל מי שלא יכלו להוכיח אזרחות הונגרית היה גירוש. היו כ-2,000 
מועמדים לגירוש. למיטב זכרוני היו מקרים רבים שמשפחות התפצלו ואחד 
ההורים גורש ואשתו וילדיו נשארו. אני מניח שחלק גדול מאותן משפחות 
נישאו בחתונה יהודית ואולי לא נישאו ברשות המקומית האזרחית וכך נוצר 
מצב שאם הכלה היתה מקומית אז הבעל לא קיבל אזרחות. תוך יומיים אספו 
וגירשו את כל אותם 2,000 יהודים והרכבות העבירו אותם לאוקראינה לעיר 
על  הועמדו  מהרכבות  כשהורדו  הנייפר.  גדות  על  שהיתה  קמנסק-פדולס 
שפת הנהר ונורו על ידי הגרמנים לתוך הנייפר. השמועה הגיעה אלינו ולי זה 
נודע על ידי יחזקאל, שלמד איתי בחדר ויום אחד באו לקחת אותו ואני יודע 
שהביאו אותו אז לדיין של העיירה וכשהוא חזר הוא התחיל להגיד קדיש. 
כנראה מישהו הצליח להימלט משם ולספר את הסיפור הנוראי וכנראה שסיפר 
זאת בפני דיין המקום והיתומים והאלמנות היו צריכים להגיד קדיש. זה סיפור 
שרדף אותנו והיה כל כך נורא ומפחיד שאני לא בטוח שהופנם ועוכל. בנוסף, 
לציר  רשמי  באופן  הצטרפה  הונגריה  לבריה"מ,  פלשה  גרמניה   '41 בשנת 
הגרמני ושלחה כוח צבאי רב לעזרת הגרמנים בחזית הרוסית, נערך גיוס כללי 

של כלל התושבים. 

במסגרת הזו גייסו גם יהודים. הגיוס חל מגיל 18-40. אבל את היהודים שיבצו 
צורפו  מהם  חלק  מדים.  ללא  עבודה  כפלוגות  אלא  הלוחמות  ביחידות  לא 
ליחידות הלוחמות בחזית והם שימשו כחופרי עמדות וכמפני מוקשים ובכל 

היתר השתמשו לצורך סלילת כבישים בחזית. 
נפלו  לחזית,  שסופחו  יהודים  מאותם  גדול  לי שחלק  נודע  המלחמה  לאחר 

בשבי הרוסי וחלק ברחו ומסרו עצמם לשבי הרוסי, שם עברו תקופה קשה. 
ב - 1942 התארגנה בבריה"מ בריגדה של לוחמים צ'כים שחלקם ברחו מצ'כיה 
והיהודים מקרפטו-רוס שהיו בעבר בפלוגות ההונגריות ונפלו בשבי הרוסי, 
לבריגדה  הצטרפו  והם  מהשבי  אותם  הוציאו  וכך  האלה  ליחידות  התנדבו 

הצ'כית שנלחמה יחד עם בריה"מ כנגד הגרמנים. 
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אבי היה מעל גיל 40 ולא גויס. 
אך בני הדודים שלי גויסו ואחד 
לצ'כיה  וחזר  לשבי  נלקח  מהם 
מאוד  גדול  חלק  הבריגדה.  עם 
הקשה  העבודה  במהלך  ניספו 
או מהקור וחלקם נרצחו על ידי 

ההונגרים. 
לגיוס  במקביל   1942 מ-  החל 
ויהודים לפלוגות עבודה,  לצבא 
גדנ"ע  מעין  שירות  הנהיגו 
לוונטה(.  נקרא  )בהונגרית 
מדובר בילדים מגיל 12 עד גיל 
18 שהיו צריכים להופיע פעמיים 
בשבוע אחר הצהריים לפעילות 
לכ- 4-5 שעות. הילדים הגויים 
צבאיים  אימונים  עושים  היו 
צריכים  היו  היהודים  כפעילות. 
חפירה,  כלי  עם  להתייצב 
ועסקו  וטוריות  אתים  מקושים, 
בחפירת עמדות בפאתי העיירה, 
זה היה.  לא ברור לאיזו תכלית 
כמטר  של  בעומק  היו  השוחות 
וחצי. גם אני הייתי בין הילדים 

שנלקחו לעבודה. 

היהודים " את  אבל 

ביחידות  לא  שיבצו 

כפלוגות  אלא  הלוחמות 

חלק  מדים.  ללא  עבודה 

ליחידות  צורפו  מהם 

והם  בחזית  הלוחמות 

עמדות  כחופרי  שימשו 

ובכל  מוקשים  וכמפני 

לצורך  השתמשו  היתר 

בחזית.  כבישים  סלילת 

נודע  המלחמה  לאחר 

מאותם  גדול  שחלק  לי 

לחזית,  שסופחו  יהודים 

וחלק  הרוסי  בשבי  נפלו 

עצמם  ומסרו  ברחו 

שם  הרוסי,  לשבי 

קשה.  תקופה  עברו 
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עבודה במסתור

יכולנו להתקיים. תלושי  היו קיימים אך  44' חוקי הגזע  ל-  בין השנים 40' 
המזון של היהודים היו מופחתים משל הגויים. לחם למשל היה אפשר לקנות 
היתה  והיא  בבית  שטיפלה  גויה  עובדת  לנו  היתה  כסף.  עם  השחור  בשוק 
מגניבה לנו קמח ושמן לפעמים. מכמה כפרי האזור הביאו דברי חלב הביתה. 
מבחינת פירות וירקות - בקיץ היה לנו משלנו. כשהיו בעיות עם קמח בשנת 

42-43, אפו חלות עם קמח שחור. 
אני זוכר שבשנת 1943 כנראה הגוי, שהעסק של אבי היה רשום על שמו, גוייס 
לצבא. העסק נאלץ להסגר ואבי עבד במסתור. בכל אותה התקופה אסור היה 
ליהודים לעסוק בכל מלאכה ומסחר. אבא היה מקבל עבודות מדי פעם ונאלץ 
לעבוד במרתף של המטבח הקיצי שהיה בהמשך הבית. קציני משטרה וקציני 
צבא ששירתו במקום, היו מביאים לו בדים שיתפור להם מדים. אינני יודע 
אם שילמו עבור זה. פעם אחת היתה כנראה הלשנה והז'נדרמים ההונגרים 
פרצו הביתה, ערכו חיפוש עד שבסוף מצאו את אבא והוציאו אותו משם. הם 
הצעידו את אבא לאורך העיירה עם ראש מכונת התפירה בידיו עד לתחנת 
המשטרה. הוא היה שם כמה שעות עצור. הוא חזר בלילה הביתה. לנו הילדים 
אסור היה לראות אותו. אני הבנתי שהוא היה מוכה נורא ורק לאחר כמה ימים 
ראינו אותו וכל פניו היו כחולות ונפוחות. אני זוכר שהוא המשיך לעבוד כי 
לא היתה ברירה. לסבתא היתה עוד מכונת תפירה והוא עבד במחתרת באסם 

של הקש על יד הרפת שהיתה של הדודים והסבתא.

החגים האחרונים בבית ובר המצווה

היא  בבית  האווירה  תש"ד,  הנוראיים  לימים  מתקרבים  אנחנו   ,1943 שנת 
כבר לא מה שהיתה פעם עם כל ההכנות וההתרגשויות לקראת החג, אמא 
מסתובבת כל הזמן עם דמעות בעיניים. ביום הכיפור האחרון שהיינו בבית 
היתה תקופה קשה מאוד. הלכנו בפחד גם לבית הכנסת וגם הביתה. היתה 
אווירה קשה מאוד. הבלתי נודע היה נורא והיו שמועות על דברים נוראיים 
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שנעשים ליהודים. עד כמה שאני הצלחתי להבין ידעו וניסו להדחיק אותם 
ולקוות שזה לא יגיע ולא יקרה. כולם חיכו למשהו נורא מבלי לדעת לאן זה 
יום הכיפור הזה התחלתי להתכונן לבר מצווה שלי. לא היתה  יוביל. אחרי 
ידעה שלקחו  אמא  היתה קשה.  האווירה  המצווה שלי.  לבר  מיוחדת  חגיגה 
להונגריה  להתגנב  שניסו  אחיותיה  ששתי  וידעה   )1942 ב  )נלקח  סבא  את 
אני  פינה.  באיזושהי  בוכה תמיד  היתה  זוכר שאמא  אני  נתפסו.  מסלובקיה 
ואחי דיברנו שאסור להרגיז את אמא כי קשה לה. אנחנו עשינו הכל שהיא לא 
תתרגז. נדמה לי שגם אבא רמז לנו שלא להרגיז את אמא. אנחנו הרגשנו את 

התקופה הקשה הזו. אבא כבר לא יכול היה לעסוק בעבודה שלו. 

חשוון  ח'  יליד  )אני  המצווה  לבר  מגיע  אני  החגים  אחרי  שמיד  ידעתי  אני 
תרצ"א(. מעשית, כבר לפני סיום הזמן בחדר לפני החגים, התחלתי ללמוד 
את הדברים העיקריים שקשורים לבר מצווה. למדתי קודם כל הנחת תפילין, 
כבר  ידעתי  בתורה  קריאה  בתפילה.  הציבור  שליח  של  תפקידו  את  למדתי 
מלפני כי למדנו את טעמי המקרא מגיל 6. בשלב מסוים דיברו איתי בבית 
יותר מבחינה הלכתית כאקט שחייבים  זה  על  דיברו  אך  בר מצווה  שתהיה 
לקיימו. היה נהוג שטקס בר מצווה היה מתקיים בבית הכנסת שבו בר המצווה 
זמני  רבתי. כשהגיע  קידוש  יש  ובסיומה  וקורא את ההפטרה,  לתורה  עולה 
לבר מצווה, כנראה שבבית החליטו לעשות אך ורק את החלק הטקסי הדתי 
זוכר שבשבת  אני  אימי.  מצד  קרובי המשפחה  את  להביא  ניתן  היה  לא  כי 
עליתי לתורה, אבא שלי על ידי מלמל את המילים "ברוך שפטרנו מעונשו 
היה  כבר  כי  הביתה  מהר  והלכנו  קטן  קידוש  היה  התפילה  בסיום  זה".  של 
פחד להסתובב יותר מדי ברחוב. בבר מצווה בדרך כלל היו מתאספים קרובי 
המשפחה בבית לארוחה. הפעם זה היה נורא עצוב. אני לא זוכר אם התחלתי 

להניח תפילין מיד אחרי השבת. 
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כיבוש הונגריה על ידי הגרמנים

התחוללה  בהונגריה   .1944 מרץ  ב-  החלו  לגבינו  ביותר  הקשות  הצרות 
מהפיכה. הפשיסטים ההונגרים יחד עם הגרמנים שלטו על הונגריה. באופן 
מעשי הגרמנים השתלטו על הונגריה. הדבר הראשון שבו טיפלו זו "הבעיה 
היהודית". באיסרו חג הפסח, 1944 תש"ד, בבוקר מוקדם, אני זוכר שהיתה 
מהומה נוראית בבית. לבית נכנסו ג'נדרמים הונגרים )בלבוש מיוחד עם נוצה 
על הכובע של המשטרה ההונגרית(. הם נתנו הוראה שיש לנו שעתיים לקחת 
יהודים.  גרים רק  היו  ולהגיע לאזור בית הכנסת. סביב בית הכנסת  דברים 

אנחנו גרנו באזור מעורב. 
הילדים  ואת  הכרחיים,  דברים  עם  קטנה  חבילה  אחד  לכל  לארוז  התחלנו 
הלבישו בשתי שכבות כדי שיהיו לנו בגדים רזרביים. יצאנו מהבית והתחלנו 
גררו  חלקם  איתנו.  שהלכו  אנשים  עוד  פגשנו  בדרך  הכנסת.  לבית  ללכת 

עגלות עם ציוד וחפצים.
כשהגענו לבית הכנסת, מצאנו כבר אנשים שהגיעו. ראינו שגידרו את שני 
הרחובות סביב בית הכנסת והכריזו עליו כגטו. ברגע שבית הכנסת התמלא 
כמה  נדחסו  בית  בכל  פנויים.  שהיו  לבתים  האנשים  את  העבירו  באנשים, 
משפחות. היתה צפיפות מאוד גדולה. היה מעט אוכל והיו קונים מעט מזון. 
בגטו שהינו כשבוע ומשם העבירו אותנו למקום ריכוז במונקצ'בו- במפעל 
לבנים ורעפים מחוץ לעיר. במפעל זה החלו לרכז את היהודים מהאזור. היו 
להם מספר מקומות ריכוז כאלה. )בקרפטו-רוס גרו כ - 100,000 יהודים(. 
ובמונקץ' ריכזו 25 אלף. אספו את כולם למפעל הלבנים כי שם היה קו רכבת. 
שם קיבלו אותנו ה SS הגרמני- והכניסו את האנשים לסככות שהיו מיועדות 
לייבוש לבנים ורעפים. לכל סככה דחפו כמה אנשים שרק נכנסו. שם לדעתי 
היינו כמעט חודש. החיים במקום הזה היו קשים. הגרמנים התעללו בנו, היכו 

והרביצו. 
מדי פעם היו מוציאים אנשים לעבודות מחוץ לגטו. 

ראיתי  לקו הרכבת. כשהגענו  להגיע  הוראה למספר סככות  היתה  יום אחד 
התחילו  מיד  כשהגענו  סוסים.  להובלות  משא  קרונות   30  - כ  עם  רכבת 
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איש   100  - אותנו  להעמיס 
רצפת  שעל  זוכר  אני  בקרון. 
הקרון היה מפוזר קצת קש ועד 
היום אני מרגיש את הריח של 
הקרון.  של  הנוראי  הסירחון 
ברגע שהקרון התמלא סגרו את 
הדלת וכולנו עמדנו. הצפיפות 
חלון  רק  והיה  נוראית  היתה 
קטן. שלב ההעמסה היה מהיר 
הרכבת  נסעה  קצר  זמן  ותוך 
כשעה. היא נעצרה וראיתי את 
שלט התחנה- צ'ופ, עיירת גבול 
והחלק  הונגריה  סלובקיה  של 

בקרפטים. מישהו הגיע והכניס שני דליים לקרון- דלי אחד ריק ודלי אחד 
מלא עם מים. מיד נסגרה הדלת שוב. אחרי זמן קצר החלה הרכבת לנסוע. 
בתוך הקרון היה מחנק נוראי. המים ששמו היו צריכים להספיק למאה איש 
והדלי השני היה מיועד לעשיית צרכים. הרכבת דהרה ואפשר היה לשמוע את 
משק הגלגלים דופק כל הזמן. האנשים בקרון החלו להתארגן שיהיה קצת 
מקום. הייתי בקרון עם דוד שלי נחמן בהם. היו לו מסמרים ופטיש והוא עשה 
אוויר. בנוסף לזה, מאחר שהצפיפות היתה  חורים בקרון העץ שיכנס קצת 
היה  ואז  מהרצפה  הילדים  את  הרימו  לשבת,  לכולם  מקום  היה  ולא  נוראה 
ואת הילדים השכיבו על הרגליים. בינתיים בקרון  מקום למבוגרים לשבת, 
הסירחון גבר כי אנשים עשו צרכים בכל מקום. הרעב והצמא הציקו. איתנו 
עוד היו קצת פירורים של מצה שאמא הספיקה לשים בתוך ציפית של כרית 
ושמרה על זה כל הזמן ואכלנו מהפירורים. בערב נעצרה הרכבת ועמדה כל 
הלילה. ביום השני שוב החלה לנסוע ולסירוגין עמדה. האווירה בקרון נעשתה 
קשה מאוד. המים אזלו לגמרי כמו כן האוכל נגמר. הרעב והצמא החלו להציק 
וילדים החלו להתחנן להורים ולבקש קצת מים. אני לא אשכח את המבט של 
אימי כשאחותי פנתה אליה והתחננה למים - ומים לא היו. היא פנתה לאבא 

החיים במקום הזה היו קשים. "

הגרמנים התעללו בנו, היכו 

והרביצו. 

מדי פעם היו מוציאים אנשים 

לעבודות מחוץ לגטו. 
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בחוסר אונים ושאלה אותו  במין תמימות: "יוסל, ווס מאכטמען" )מה עושים?( 
והוא הסתכל עליה ושתק. אינני יודע אם ניתן לתאר את רגשותיהם של הורי 
שזו אולי פעם ראשונה שהם אינם יכולים להושיע את ילדיהם. הערב הגיע 
והרכבת נעצרה ללילה שני. בבוקר היום השלישי נסעה ואחרי נסיעה קצרה 

- עצרה.

אושוויץ - בירקנאו

לאחר זמן קצר, הדלתות נפתחו פתאום כאילו מישהו קרע אותן בכוח. לקרון 
פרצו אנשים משונים שלבשו בגד כחול עם פסים ובידיהם מקלות של מקוש 
או את חפירה. צעקו בגרמנית  "אראוס" )החוצה( ו"שנל" )מהר( "תשאירו 

הכל בתוך הקרון כי אתם לא תצטרכו את החבילות שהבאתם אתכם". 
או  יודע שעל הקרון שלנו נשארו שניים  אני  נשאבנו החוצה מתוך הקרון. 
שלושה בני אדם שכבר לא היו בחיים. היתה מהומה נוראית, צעקות, הורים 
קראו שמות ילדיהם, וילדים חיפשו את ההורים. אני זוכר שכשהגעתי לקרקע 
ראיתי לפני שורת חיילים עם נשק ביד וחלקם החזיקו רצועה לה היה קשור 
כלב. כל האנשים המשונים נשארו בקרון. בשלב זה נכנסו לפעולה החיילים 
שירדנו  הגוש  כל  ואנחנו,  האנשים,  כל  את  לדחוף  התחילו  הם  הגרמנים. 
להתקדם  התחיל  זה  גוש  כלשהו  ובשלב  מסוים  למקום  נדחפנו    מהרכבת 

בטור עורפי. 
המיקום שלנו בטור היה כך: אבא היה הראשון,  אחי בערי בן 11 היה אחריו, 

אחותי הקטנה בת 8, בלינצ'ו שלישית, אחריה הייתי אני ואימי מאחוריי. 
תוך כדי תנועה אימי טפחה על כתפי ואמרה: "דודי, זכור, מעכשיו אתה לא 
ילד יותר. אתה גדול. תמתח את עצמך, לך על קצה האצבעות וכשישאלו אותך 

בן כמה אתה תגיד שאתה כבר בן 16. זכור, אל תלך אף פעם עם ילדים". זה 

היה המשפט האחרון ששמעתי מאימי. 
הטור התקדם לכיוון של קבוצת חיילים. כשהגענו לראש הטור, ראיתי שאחד 
מבין קבוצת החיילים עמד עם יד מושטת בהצבעה ומיין את האנשים. כשאבי 
הגיע לפניו סימן לו ללכת לכיוון אחד. את אחי ואחותי הוא כיוון לצד הנגדי 
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הייתי  מולו  ואני כשעמדתי 
כולי מתוח, הסתכלתי עליו, 
הוא זרק עליי מבט ועשה לי 
ששלח  לכיוון  ללכת  סימן 
כדי  מהר  רצתי  אבא.  את 
שקרה  מה  אותו.  להשיג 
יודע.  לא  אני  מאחוריי 
אבא,  את  להשיג  הצלחתי 
שהגענו  עד  רצנו  ומשם 
לרחבה. משני צידי השביל 
עמדו  לרחבה  רצנו  שבו 
וכל  מקלות  עם  חיילים 
והאיצו  בנו  הצליפו  הדרך 
בנו לרוץ כמה שיותר מהר. 
כשהגענו לרחבה ניתנה לנו 
כשכולם  להתפשט.  פקודה 
דלת  נפתחה  ערומים,  היו 
גדול  לאולם  נכנסנו  דרכה 

שהיה מקלחת )היום אני מבין שבזמן הקצר שהיינו במקום, התחילו לקלוט 
שבמקום בו אנו נמצאים קורים דברים נוראיים. בדרך שמענו דיבורים "אל 
דאגה, אתם לא צריכים שום דבר. אתם רואים את העשן שיוצא מהארובה? 
מחר אתם תצאו דרך שם". כשהמקום התמלא, היה שקט. הדלתות נסגרו. 
אני זוכר את הדממה שהיתה במקום והדאגה שהיתה בין האנשים מה הולך 
לקרות ופתאום יצאו מים מהברזים מלמעלה וקול אמר "תתרחצו מהר". המים 
חילקו  החוצה  ובדרך  הדלתות  נפתחו  השני  ומהצד  לזרום,  פתאום  הפסיקו 
לנו את הבגדים המיוחדים עם הפסים המשונים וכשלבשתי את הבגד, הבנתי 
שהאנשים המשונים אותם פגשנו בקרון כשהגענו למקום, היו בעצם אסירים 

במחנה זה והנה אני עכשיו אחד מהם. 
משם בריצה לאזור המגורים במחנה. הכניסו אותנו לצריף אחד גדול, 500 

אימי טפחה על כתפי ואמרה: "

אתה  מעכשיו  זכור,  "דודי, 

גדול.  אתה  יותר.  ילד  לא 

על  לך  עצמך,  את  תמתח 

וכשישאלו  האצבעות  קצה 

תגיד  אתה  כמה  בן  אותך 

זכור,   .16 בן  כבר  שאתה 

ילדים עם  פעם  אף  תלך  אל 
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איש בצריף. משני צידי הצריף היו דרגשי עץ של שלוש קומות. על כל דרגש 
היו 5 אנשים. 15 אנשים ביחידת דרגשים של 3 קומות. נוצר מצב שלבן אדם 
היה בערך שטח של חצי מטר רוחב, עומק של כ - 1.80 וגובה של 60 ס"מ. זהו 
המקום שבו אתה נמצא מעכשיו. לאחר שכל המקומות התמלאו עם אנשים 
קיבלנו הסבר על סדר החיים במקום ובין היתר נאמר לנו שכל אחד ישים לב 
למקום שבו הוא נמצא כי זהו מקומו הקבוע ולשם עליו לחזור ברגע שהוא 
יוצא. לכן אין לצאת מהמקום בלי לקבל אישור. בנוסף, אנחנו נתחיל ללמוד 

את תרגילי הסדר הגרמנים כשהכוונה היא:
1. לצאת למסדר )בגרמנית- אפל(.

2. איך מסתדרים במסדר ובו נאמר שיש להסתדר בחמישיות. עלינו לדעת 
על  ולהסתדר  ובריצה  במהירות  לצאת  יש  "אפל"  הפקודה  שניתנת  שברגע 
המגרש לפני הצריף בחמישיות. ומיד אחרי הסבר זה התחילו התרגילים. ניתנה 
פקודת "אפל" ואנחנו התחלנו לרוץ החוצה ומתוך הצריף קופצים פתאום 500 
אנשים שרצים החוצה, ונוצר פקק ביציאה. מהצד, שני השומרים הגרמנים עם 
מקלות מזרזים את האנשים עד האחרון שבהם ולא הפסיקו להכות עד שהכל 
היה מסודר. בין היתר היה לימוד מיוחד של איך מצדיעים ומתנהגים כאשר 
נפגשים עם חייל גרמני. פקודת ההצבעה היתה בגרמנית: "מיצן אפ" )כובעים 
הורד( ואז ביד ימין היו צריכים לתפוס בשלוש אצבעות את הכובע ולהוריד 
לפניו  לעצור  צריך  גם  היה  חייל  לפגוש  לך  יצא  אם  למטה.  בתנופה  אותו 
במרחק של שלושה מטרים, להוריד את הכובע ולהשפיל את העיניים למטה.

פנה,  פנה, שמאלה  ימינה   – הגרמנים  הסדר  תרגילי  כל  את  למדנו  כמו-כן 
קדימה צעד. בגרמנית הפקודות נשמעו כמו "לינגס אום, רכטס אום, פורפרטס 
מרש". כך עד החשיכה כל כמה זמן הכניסו אותנו והוציאו אותנו מהצריף. אז 

הבנו שאנחנו נמצאים במקום שנקרא אושוויץ-בירקנאו.  
מיוחד  שם  לו  שהיה  מרק  עם  מפח  צלחות  הצריף  בתוך  לנו  חילקו  בערב 
"דרגמיזה זופה" )מרק מירקות מיובשים(. עד כמה שאני זוכר לא מצאתי כל 
כך ירקות במרק הזה. אלו היו מעין מים אפורים, חמים ולאחר שלושה ימים 

שלא קיבלנו שום אוכל ושתייה זה אפילו היה טעים. 
ל"אפל".  ורצנו  פעמים  כמה  אותנו  העירו  משעמם,  יהיה  שלא  כדי  בלילה 
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לארוחת הבוקר קיבלנו מים שחורים שקראו להם קפה ומיד לאחר מכן נקראנו 
למסדר. כשהיינו עומדים מסודרים בחמישיות באו וספרו קבוצה של אנשים, 
לקחו אותם ולא ידענו לאן. לאחר כמה זמן הביאו אנשים אחרים במקומם. אז 
הבנו שאנחנו נמצאים במקום זה באופן זמני ושמדי פעם לוקחים אנשים לכל 

מיני מקומות. 
על מנת להבטיח שאשאר עם אבא, קבענו שכל פעם כשיקראו לנו לאפל, 
נעשה הכל שנעמוד באותה החמישיה ואם יקחו אותנו שנלך ביחד. יש לציין 
שזו לא היתה משימה פשוטה להישאר באותה חמישיה כי בזמן הריצה היו 
דחיפות נוראיות. באותו יום לקחו אותנו למחנה השני הראשי, אושוויץ, שם 
עבדנו במיון של כביסה. ביום השלישי או הרביעי נקראנו למסדר פתאומי. 
ואני  יצא שאבא  ובריצה. כשהסתדרנו במסדר  היציאה למסדר היתה בלחץ 
עמדנו אחד ליד השני אבל בחמישיות נפרדות. ואז ספרו כמות של אנשים 
והגיעו עד לחמישיה שאבא עמד בה, ונתנו להם פקודה "שמאלה פנה" וכל 
הקבוצה התרחקה מאיתנו בריצה. אני לתומי עוד חשבתי שאבא יחזור אבל 
כשהגיע הלילה ואף אחד לא חזר, התברר לי שאני נשארתי לבד במקום. אני 
זוכר שבכיתי ואמר לי אדם שם "אין טעם שתבכה, זה לא מקום שבכי עוזר, 

מעכשיו תדאג לעצמך לבד". 

וכך עשיתי. אני נשארתי  זוכר שהבנתי שאני צריך לדאוג לעצמי לבד  אני 
באושוויץ עוד כמה ימים. היום בדיעבד ידוע לי מפי אדם שפגשתי כי לקחו 
מתאי  גוויות  בהוצאת  שטיפלה  קומנדו  זונדר  ליחידת  הזו  הקבוצה  כל  את 
עד   1944 ממאי  שם  עבד  אבי  למשרפות.  והכנסתם  שיניים  הוצאת  הגזים, 
אוקטובר 1944 כארבעה חודשים. מדי ארבעה חודשים היו רגילים להשמיד 
שהצליחה  הפולנית  המחתרת  בעזרת   ,1944 באוקטובר  הזו.  הקבוצה  את 
להבריח להם חומרי נפץ, אנשי הזונדר קומנדו של אבא פוצצו את קרמטוריום 
מספר 4. זה היה במהלך המרד של אנשי הזונדר קומנדו שתכננו את הפעולה. 
התחילו  כשהם  לצערי  בגדר.  הפרצה  דרך  לברוח  תכננו  הם  הפיצוץ  לאחר 
לברוח, גילו אותם והכדורים השיגו אותם בזמן הבריחה והם מצאו את מותם 

ליד הגדר. זאת סיפר לי מישהו שהכיר את אבי.
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המעבר מאושוויץ למטהאוזן

ביום התשיעי או העשירי באו באחד המסדרים לקחת קבוצת אנשים לרכבת 
מאוד מוקדם בבוקר ואני ביניהם. לאחר כמה שעות נסיעה הגענו למטהאוזן 
באוסטריה. בהליכה מהירה מתחנת הרכבת )המושג הגרמני לאופ-שטריט- 
הליכה מהירה(, הגענו למחנה מטהואזן. המחנה מחולק לחלק התחתון שהיה 
חלק מנהלתי. במקום הזה היתה הקליטה הראשונית ושם החלו לעשות מיון 
יודע שאוסטריה ביקשה כוח אדם למפעלים  מחדש של הקבוצה. היום אני 
מיועד  הייתי  באושוויץ  בצריף  כשהייתי  לעבודה.  אותנו  שלחו  ואז  באזור 
לעבודה  ונלקחתי  במקום  מספר  לקבל  הספקתי  לא  עוד  כנראה.  להשמדה 

באוסטריה. זה מה שהציל אותי.  

מטהאוזן

במיון מחדש במטהאוזן עלינו למעלה לתוך המחנה. כשנכנסתי למחנה, מימין 
היתה חומת בטון ומצד שמאל היו צריפים. תוך כדי הליכה, בכניסה עשו מיון 
בין האנשים ודחפו אותי לצד שמאל וכשאני הולך עם קבוצה זו לתוך המחנה, 
שמתי לב שאני בקבוצה של הילדים. לימיני לאורך הגדר ראיתי קבוצת אנשים 
מבוגרים צועדת. כשראיתי את עצמי בין ילדים, התחלתי לשמוע קולות בראשי 
שאומר לי: "דודי אל תלך עם ילדים". נזכרתי באימי שחזרה על המשפט הזה 
כמה פעמים. באותו רגע החלטתי שאני לא ממשיך עם הילדים. המרחק בין 
הצריפים לגדר היה כ- 7 מטר )בדקתי זאת בשנת 1993 כשביקרתי במקום(. 
באמצע היתה תעלת ניקוז של מי גשמים, ובנקודה מסוימת הסתכלתי סביבי 
ובקפיצה אחת מהירה עברתי לקבוצה שהלכה לאורך הגדר והמשכתי ללכת 
עם המבוגרים. אז בא עוד פעם חיטוי במקלחת וגילוח של כל הגוף. כמו כן 
עם מכונת גילוח גילחו את השיער ובמרכז הראש גילחו פס רחב של 5 ס"מ. 
במטהאוזן קיבלתי את המספר האישי שלי, לא על היד אלא על משולש שהיה 
תפור לחולצה בחלק העליון משמאל. מספרי היה: 68511. מאותו הרגע, זה 
היה שמי. את הילדים במחנה לא ראינו יותר. נודע לי מאוחר יותר שילדים 
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אלו הובאו מהולנד שם הוסתרו במנזר. הביאו אותם למטהאוזן ושם הכניסו 

אותם ישר לתאי הגזים. זו הסיבה שלא ראינו אותם יותר.

במחנה מטהאוזן הייתי 4 או 5 ימים. יש שם מחצבת אבן, שהירידה אליה היא 

186 מדרגות. אני זוכר שיום אחד לקחו אותנו לעבוד במחצבה ובעצם לא 

עשינו שום עבודה פרודוקטיבית, אלא לצורך תעסוקה היו לוקחים גוש אבן, 

רצים איתו את כל ה-186 מדרגות, מקימים מן גלעד ולאחר מכן מחזירים את 

האבנים למטה למחצבה. את זה עשינו יום שלם מבוקר עד ערב, סתם. 

לאחר מספר ימים העבירו אותי ממטהאוזן למחנה עבודה מלק במרחק של 

בערך שעה נסיעה מהמקום. 

העתק של הכרטיס האישי שלי במטהאוזן, מלק ואבנזה )צולם מארכיון יד ושם(
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מחנה מלק - הקליטה במחנה

מחנה מלק היה מחנה עבודה חדש יחסית. המחנה במקורו היה מחנה צבאי 
של הצבא האוסטרי שבערך כחודשיים לפני שאנחנו הגענו לשם הפכו אותו 
למחנה עבודה של אסירים. אני זוכר שכאשר הגענו למקום ועמדנו במסדר 
המרכזי לפני שחילקו אותנו לצריפים, הופיע לפנינו מפקד המחנה והוא נאם 
יודע איך הגעתם להנה, ומה  לפנינו. אני זוכר מדבריו שהוא אמר: אני לא 
הסיבות לכך, אבל אתם הגעתם לכאן לעבודה. כל עוד שאתם תעבדו ותעשו 
את העבודה בצורה טובה וחרוצה, ועל ידי זה תתרמו למאמץ המלחמתי של 
הרייך הגרמני, תמשיכו לחיות. אך זיכרו על כל הפרת משמעת ואי ציות או 
רשלנות בעבודה, העונש יהיה חמור ביותר וכל מי שלא יוכל לעבוד או יפסיק 

לעבוד יוחזר למטהאוזן ואתם יודעים מה קורה שם.
לו  גדול בן שתי קומות שקראו  בשלב ראשון קיבלנו מקום מגורים בבניין 
האנגר. בקומה העליונה היה אולם גדול. הכניסו לשם כ - 500 איש על מיטות 
של שלוש קומות. עשו לנו היכרות עם המחנה, היכן השירותים וכו'. למחרת 
חילקו אותנו לקבוצות עבודה. בראש כל קבוצת עבודה היה קאפו, ולקאפו היה 
עוזר אונטר-קאפו. תפקידו של הקאפו היה לארגן את הקבוצות ולהוציא אותן 
לעבודה. בנוסף לזה הקאפו הם גם היו אלה שהיו מבצעים את העונשים ופסקי 
הדין. ברוב המקרים הגרמנים עצמם היו משאירים את העבודה ה"מלוכלכת" 

הזו לידיים של הקאפו ועוזרו. 
במלק היה להם מפעלים לייצור חלקי חילוף לטנקים ותחמושת בנויים בתוך 
ההר. מבנה ההרים שם מקוורץ )גיר רך(, ותפקידנו היה להרחיב את המפעלים 
על ידי הרחבת המנהרות. היו 3 מנהרות שהארוכה שבהן היתה באורך של                  

כ- 1700 מטרים. 
בשבוע הראשון במחנה, לאחר משמרת לילה, היתה הפצצה על המחנה לפני 
הצהריים. בעלות הברית כנראה לא ידעו שהמחנה הצבאי הפך למחנה עבודות 
כפייה, והפציצו. פצצה אחת נפלה על ההאנגר. היו מספר הרוגים ופצועים 
ואני ביניהם. אני נפצעתי מרסיס בישבן. עם היד הוצאתי את הרסיס שעדיין 
היה חם ומתחתית המכנסיים קרעתי חתיכה, שטפתי במים וסתמתי את החור 
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של הפצע ובכך עצרתי את הדם. בכך הסתכם הטיפול בפציעה. אמנם היתה 
שם מרפאה, אפילו חדר חולים אך למדתי תוך זמן קצר שאסור להיות חולה. 
בערב  יום  באותו  ועוד  חזר  וגם  למרפאה  שהלך  מישהו  ראיתי  לא  בהמשך 
יצאתי לעבודה. לא רציתי לספר, כאב לי ואני לא מבין איך לא קיבלתי דלקת. 

תוך מספר ימים הפצע התרפא. 

ארגון העבודה

העבודה התנהלה בשלוש משמרות: מ 7:00 עד 15:00 מ 15:00 עד 23:00 
ומ-23:00 עד 7:00. המשמרות היו מתחלפות פעם בשבועיים ואז היה כאילו 
יום חופשי. במשמרת בוקר היתה ההשכמה ב- 4 בבוקר. ניתן זמן להתרחץ 
וללכת לשירותים ואז היו יוצאים לספירה של בלוק המגורים ולאחר הספירה 
הגישו ארוחת בוקר- "קפה שחור". לאחר מכן הסתדרנו לפי קבוצות עבודה. 
היה  שלו  שהתואר  עוזר  היה  ולקאפו  קאפו  עמד  עבודה  קבוצת  כל  בראש 
היה  האסירים שתוארו  מטעם  כביכול  אחראי  היה  בלוק  לכל  אונטר-קאפו. 
אס  האס  מטעם  מפקד  היה  בלוק  כל  ועל  )זקן-הבלוק(  "בלוק-אלטסטר" 
למגרש  יוצאים  היינו  הזו  הבוקר  ארוחת  לאחר  פירר".  "בלוק  היה  ותוארו 
הגדול במרכז המחנה, מתארגנים לפי קבוצות עבודה. במקום בוצעה ספירה 
במקום  עלינו  ושמרו  אותנו  שליוו  השומרים  של  לפיקודם  אותנו  והעבירו 
ובכל  אדם  בני  אלפים  כשלושת  שם  היו  הגעתי  כשאני  בהתחלה  העבודה. 
משמרת היו יוצאים כאלף איש. לאחר גמר הספירה צעדנו לעבר שער היציאה 
מהמחנה ובו במקום בוצעה ספירה נוספת לקבוע כמה בני אדם יצאו לעבודה. 
לחזור  חייבת  היתה  אנשים  כמות  שאותה  קבע  בספירה  שהתקבל  המספר 
לאחר העבודה. הספירה בפועל בוצעה על ידי המפקדים שהיו אחראים על 
השומרים שליוו אותנו לעבודה. ברוב המקרים היינו עולים למשאיות ונוסעים 
למקום העבודה. היינו מגיעים למקום כמה דקות לפני שבע. כל הפרוצדורות 

מההשכמה עד להגעה לעבודה לקחו כשלוש שעות. 
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מקום העבודה

מקום העבודה היה במרחק של כ - 5-6 ק"מ מהמחנה בכפר לוסדורף. 
את  להאריך  החליטו  הם  תחמושת.  לייצור  מנהרות  היו  כאמור  במקום 
באמצעות  מתבצעת  היתה  העבודה  המפעלים.  את  להגדיל  כדי  המנהרות 
פטישי אוויר שאיתם היו קודחים חורים בהר, מכניסים חומר נפץ ומבצעים 
פיצוץ מבוקר ותפקידנו היה לפנות את האדמה לאחר הפיצוץ. את האדמה 
היו מפנים באמצעות קרוניות שהיו נוסעות על מסילת רכבת קטנה עם אתי 
חפירה. לאחר שהקרוניות התמלאו, כל אחד מארבעת העובדים היה רותם 
גוררים אותן מחוץ למנהרה  וכך היינו  זרועו לחבל שהיה קשור אליה,  את 
והאדמה נשפכה במקום מיוחד. המרחק היה כ – 1,700 מטר. לאחר הוצאת 
האדמה עיצבו את התקרה בחצי עיגול באמצעות פטישי אוויר. לאחר מכן 
הכינו תפסנות מעץ והיו יוצקים בטון בתוך התקרה. כל מספר מטרים היו 

בונים שלוחות כחדרונים לצידי המנהרה. 
נאלץ  לשירותים  ללכת  צריך  שהיה  מי  מהיר.  די  בקצב  התנהלה  העבודה 
לבקש רשות מיוחדת מהשומרים. אם השומר הסכים לאשר, היה צריך לרוץ 
באזור  בורות עם שני קרשים.   – היו מתקני שירותים  מחוץ למנהרה, שם 
עמד שומר והשגיח שלא ישהו שם יותר מדי זמן. אף פעם לא אישרו ליותר 
מאדם אחד בקבוצה לצאת לשירותים בו זמנית. בדיוק בשעה 12:00 היתה 
הפסקת צהריים. היו מביאים ארוחת צהריים - מרק שהיה עשוי מקליפות של 
ירקות, תפוחי אדמה, גזר, סלק ולפעמים היתה גם איזה עצם בפנים. אכלנו 
ומיד אחר כך חזרנו לעבודה  במהירות. בלי לחם. הפסקה של כרבע שעה 
הגיעה הקבוצה המחליפה. את  בדיוק  שנמשכה עד השעה שלוש. בשלוש 
להתייצב למסדר  כדי  רצנו החוצה  לי מסרתי למחליף.  את-החפירה שהיה 
כולם הגיעו, התחילו לעשות את הדרך חזרה למחנה  ואם  וביקורת  ספירה 
באותו כיוון שהגענו, רק הפוך, או במשאיות או ברגל. עד לכניסה למחנה 
הביאו אותנו השומרים ששמרו עלינו בעבודה. בכניסה ספרו אותנו ומשם 
צעדנו למגרש המסדרים. במגרש היינו ממתינים עד שכל המשמרת היתה 
מגיעה ועושים מסדר ספירה חדש. בדרך כלל את המסדר היה מקבל קצין 
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תורן. מספר האנשים שיצאו בבוקר לעבודה היו חייבים לחזור חיים או מתים 
למסדר. רק לאחר שהכל היה מתאים, נמסרו הודעות ומשם צעדנו לצריפים 
שלנו ובכניסה לצריף היתה מתבצעת ספירה נוספת ואז חילקו לנו את ארוחת 
הערב. בכניסה למקום המגורים כבר היה 19:00. היינו עומדים במגרש הרבה 
זמן עד שכולם הגיעו. לארוחת הערב היינו מקבלים חתיכת לחם ועל זה היו 
שמים כף מרגרינה וכף ריבה ומדי פעם היו מוסיפים גם 2 פרוסות נקניק. 
בתוך הצריף היתה גם שתייה חמה. את הלחם של ארוחת הערב היינו שומרים 
גונבים. פעם בשבוע קיבלנו  לארוחת הבוקר, אך זה היה לא פשוט כי היו 
בין 2 ל 4 סיגריות. אני הייתי מוכר את הסיגריות תמורת חתיכת לחם ומשם 

הולכים לשנת לילה. 
אם הספירה של המסדר בתום יום העבודה לא היתה מתאימה לכמות האנשים 
שיצאו, היינו מחכים עד שהספירה התאימה. קרה פעם שעמדנו 36 שעות כי 2 
אנשים ברחו כנראה. העבודה לא נפסקה. 2 המשמרות בחוץ המשיכו לעבוד 
ואנחנו המשכנו לעמוד במגרש המסדרים. היה גשם ואני חושב שגם אוכל 
לא היה. לאחר כמה זמן תפסו את שניהם, אוקראינים שבויים, החזירו אותם 
למחנה ואז הכניסו אותם לעגלה קטנה שמושכים בידיים ולקחו אותם לקצה 
המגרש לפינת העונשים, שם היו 4 חבלי תלייה. על האנשים שנתפסו תלו 
שלט מאחורה ומקדימה "הורה, אני כאן בחזרה". כל הדרך היכו אותם בצורה 
נוראית. בסוף הביאו אותם לעמוד התלייה ותלו אותם. רק לאחר מכן ניתן 
אישור לפזר את המסדר לצריפים. מאחר שזה היה ערב, מעשית היה עלינו 

לצאת לעבודה למשמרת ערב.  
במקרה אחר, הצליחו 3 אוקראינים לברוח מהמחנה, אך הם עשו זאת בצורה 
מתוחכמת. אם היו בורחים, הכלבים שוחררו מייד וחיפשו את האנשים. לפני 
שברחו, הם הלכו לשירותים ותפסו שלושה אנשים, הורידו מהם את הבגדים, 
עצמם.  של  בבגדים  האנשים  את  והלבישו  בגדיהם  את  לבשו  אותם,  כפתו 
)לטרנה  חורים  עם  קרוסלה  היו  השירותים  בשירותים.  אותם  השאירו  הם 
בגרמנית(. כשהתברר שחסרים 6 אנשים החלו לערוך חיפושים במחנה. אחרי 
שעשו חיפושים מצאו את שלושת החבר'ה האלה בשירותים. הם הביאו אותם 
והיכו אותם מאוד והם סיפרו מה קרה. הגרמנים לא האמינו להם והביאו את 
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הכלבים לבלוק של אלה שברחו כדי שיריחו את מה ששייך להם ולאחר מכן 
שיחררו את הכלבים שבמקום לרוץ מחוץ למחנה רצו לתוך המחנה והתנפלו 
על שלושת האנשים האלה כי הם לבשו את בגדיהם של הבורחים. לבסוף, 
ורק כשחזרו  והחזירו אותם הרוגים למחנה  וינה  תפסו את שלושתם באזור 

בחזרה שיחררו את המסדר. עונש ניתן לכל המשמרת של ביטול ארוחה. 
כשזה היה קורה בתקופת הקיץ זה היה נסבל. אך בחורף, כאשר הספירה לא 

היתה מתאימה או שהיו חסרים אנשים, עמדנו במסדר בשלג בקור. 
פעם בשבועיים החליפו משמרות ואז היה לנו יום חופשי. היום הזה היה מיוחד 
לסידורים מנהלתיים ולנקיונות. את הבגדים והשמיכות היו מביאים למקום 
מרכזי אחד. היה שם דוד לחיטוי "קונפקשן קסל" היו מכניסים את כל הבגדים 
והשמיכה ואחר כך היו צריכים להתנקות בעיקר מהכינים שרבצו בכל מקום 
והיו נכנסות לתוך העור ממש וצריך היה להוציא אותן החוצה. היה צריך לגלח 
את הגוף והראש ובמרכז הראש לעשות פס גילוח. אחר כך היו הולכים למסדר 
כינים "לייס-פאראד", צעדה טקסית, שבה היו בודקים ואם היו מוצאים כינה 
זה היה מגיע לעונש מוות או מכות. לבסוף, קיבלנו חזרה את הבגדים אך לא 

בהכרח את הבגד שלך. 
לאחר ההפצצה של חיל האויר האמריקאי על המחנה שלנו, העבירו אותנו 
לבלוק מספר 5. המיטות היו דו קומתיות והיה צפוף מאוד. בכניסה לבלוק 
בצד ימין היה חדרון ובחדרון היה גר הבלוק אלטסטר )אחראי הבלוק שהיה 
אסיר יהודי בעצמו( והיה שם תא אחד או שני תאי שירותים. בלילה הצריף 
היה סגור. מתקני השירותים העיקריים היו בחוץ ועל ידם היה חדר רחצה- 
ידיים  פנים,  שטפנו  ושם  הצדדים  בשני  ברזיות  היו  שבמרכזו  צריף-  מעין 
זורמים. הצפיפות בצריף היתה גדולה עקב הבאת אנשים  ובגדים. היו מים 
נוספים. צימצמו מעברים והתחילו מחלות. המחלות הנפוצות היו שלשולים 
)דיזנטריה( וטיפוס. אנשים עם טיפוס בדרך כלל פונו מיד. הדיזנטריה היא 
מטרד קשה מאוד, בעיקר בלילה כשאין אפשרות לצאת מהצריף. גם בעבודה 
היה קשה, כי אסור לעזוב את העבודה בלי אישור. השירותים היו מרוחקים 

מחוץ למנהרה )מבנה עץ סגור עם בור(. 
היו לי שני מקרים קשים עם דיזנטריה: פעם בעבודה רצתי לשירותים וכנראה 
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שהייתי שם קצת הרבה או שלשומר היה נראה ששהיתי שם קצת הרבה מדי 
יותר  אתה  משם,  "צא  ולקלל  לצעוק  התחיל  הוא  במדויק.  זוכר  אינני  זמן, 
מדי זמן" וכשיצאתי החוצה בדרך רצתי חזרה )לכל מקום רצנו לא הלכנו( 
היא "כיבד" אותי בכמה הצלפות רציניות והיו מקרים שלא הספקתי להגיע 
לשירותים וחלק מהצרכים עשיתי במכנסיים. לחומר של הצואה יש תכונה 
לך  יש  ש"בלכנה-הוזן"  אמרו  ואז  פח  כמו  מתקשה  הוא  מתייבש  שכשהוא 
לרוץ  חייב  שאני  והרגשתי  התעוררתי  בשינה  הלילות  באחד  פח!  מכנסי 
לשירותים. ישנתי במיטה העליונה. רצתי ולא הספקתי. תוך כדי ריצה- חלק 
מהיציאה נמרחה על רצפת הצריף. המנהל של הבלוק התעורר ויצא החוצה, 
כעס עליי נורא צעק עליי והחל להרביץ לי. כשראה את הצואה מרוחה על 
הרצפה הוא העיר את כולם ואני לא זוכר אם דיווח לבלוק פירר הגרמני אך 
העיר את כולם והכריח אותי לנקות את הרצפה עם הלשון. תוך כדי כך הצליף 
בי על הגב ואני לא זוכר איך זה נגמר אבל אני זוכר שעזרו לי לעלות בחזרה 

למיטה שלי.
למחרת יצאתי לעבודה בארבע בבוקר. נראה לי שמישהו עזר לי לנקות את 
הריצפה בדלי מים. אינני זוכר כמה זמן נמשכה הדיזנטריה. לאחר זמן מה זה 
הפסיק. אחת התרופות הנפוצות נגד דיזנטריה היתה לכרסם פחם. הלכתי ליד 

המטבח- שם היתה ערימת פחם. גנבתי גוש פחם וכרסמתי אותו. 
ומהדיכויים שהיו שם. כל  וממכות  יום במחנה ממחלות  אנשים נפטרו מדי 
יום פינינו כשניים שלושה מתים מהצריף. עם הזמן כוח העבודה שהיה שם 
התדלדל. כשאני הגעתי למחנה, בין הראשונים, היינו שם כשלושת אלפים 

בני אדם. כל חודש או כל כמה זמן הביאו תגבורת במקום אלו שנפטרו. 
מאז שעזבתי את מטהאוזן והגעתי למלק, הרגשתי נורא בודד. לא הכרתי אף 
אחד מהאנשים שהיו שם מהתקופה הקודמת, מהבית. בסביבות חודש אוגוסט 
שם.  העבודה  את  שהרחיבו  כנראה  כי  למחנה  מאוד  גדולה  תגבורת  הביאו 
כשחזרתי מהעבודה הגעתי לצריף ופגשתי שם בחור שקראו לו יוינה. בחור זה 
היה גר בכפר על יד העיירה שלנו. הוא היה בן 19 )כמעט 5 שנים בוגר ממני(. 
הוא למד אצלנו בעיירה בישיבה. בחורי הישיבה היו נשארים בישיבה מיום א' 
עד יום ו'. במסגרת הישיבה היה להם מקום מגורים אבל הכלכלה שלהם היתה 
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מבוססת על התושבים היהודים במקום. בכל יום אכלו אצל משפחה אחרת. 
יוינה היה כל יום חמישי אוכל אצלנו בבית. כשפגשתי אותו צעקתי "יוינה", 
הוא קפץ עליי ואמר "דודי". תמורת שתי סיגריות שהיו ברשותי, שיחדתי את 
יישן במיטה מתחתי, ולמזלי גם שובץ לאותו  מי שישן מתחתי כדי שיוינה 
קומנדו עבודה. מאז, היינו ביחד בעבודה והיינו צמודים. זה הקל עליי קצת כי 

פתאום הרגשתי שאני לא לבד לגמרי. 
לציין  רוצה  אני  כיפור.  ויום  השנה  ראש  הנוראיים,  הימים  מתקרבים  הנה 
שידענו את לוח הזמנים - מתי שבת, ראש חודש וחג )כנראה שהיו שם אנשים 

שהצליחו לשמור על סדר הזמנים( ולכן ידעתי מתי ראש השנה ויום כיפור. 
בערב יום כיפור תש"ה, כשהיינו בעבודה ביחד בחפירות אמרתי לו: "יוינה, 
יום כיפור ואני מחר רוצה לצום". הוא שאל אותי "למה?"  יודע, מחר  אתה 
אמרתי לו "יוינה, זה יום הכיפור הראשון בחיים שלי שמבחינה הלכתית אני 
מחויב בו בצום". שנה לפני כן בבית עוד לא הייתי בן 13. אז יוינה אמר לי: 
לצריף  כשנגיע  בינינו שבערב  סיכמנו  איתך".  אצום  אני  גם  צם  אתה  "אם 
נאכל סעודה ביחד ולמחרת נצום. אני לא זוכר מה קרה באותו יום אבל היה 
כבר  לצריף,  אותנו  ושיחררו  המחנה  לתוך  וכשהגענו  למחנה  בחזרה  עיכוב 
ירד היום, החושך התחיל ואז החלטנו להתחיל את הצום בלי לאכול. את מנת 
הלחם עם המרגרינה והריבה החבאנו במטרה לאכול אותם למחרת עם צאת 
הצום. למחרת בבוקר קמנו לעבודה כרגיל, בזמן שחילקו את ארוחת הבוקר 
)קפה שחור( עשינו תרגילים שלא יראו אותנו. שפכנו את הקפה בלי לשתות 
וככה יצאנו לעבודה. במקום בו עבדנו )העמסה של עפר עם אתי חפירה לתוך 
הקרוניות( יוינה עמד על ידי וככה עבדנו יחד. ואז הוא אומר לי "דודי, בוא 
נתפלל". ועניתי לו "אני לא זוכר שום תפילה". הוא ענה לי "תתקרב אליי 
והמזמור הזה פותח את תפילת  יוינה פתח במזמור תהילים  ותחזור אחרי". 
ממעמקים  המעלות,  "שיר  להגיד:  התחיל  הוא  הנוראים.  בימים  שחרית 
קראתיך יה, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לקול תחנוני". ברגע 
זה כנראה שקצב העבודה של את החפירה נחלש קצת והשומר שם לב לכך, 
ואני זוכר שפתאום הרגשתי שהגב נקרע לי כאילו מישהו שבר לי את כל הגב. 
השומר התחיל לצעוק "מה זה, אתם לא עובדים?" היה בידו צינור גומי שחור 
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ועם זה הרביץ לי וליוינה. לאחר זמן המשכנו לעבוד. לא שמנו לב שהוא רשם 
את המספרים שלנו. בערב, כשחזרנו למחנה ועמדנו במגרש המסדרים, לפני 
בהתרשלות  אותנו  והאשימו  לשורה  מחוץ  אותנו  הוציאו  לצריפים  השחרור 
בעבודה. האשמה היתה פגיעה במאמץ המלחמה הגרמני. באותו הרגע ראיתי 
לפניי את עמוד התליה בקצה המגרש והייתי בטוח שלשם דרכי. אך עמוד 

התליה לא כל כך הפחיד אותי, רק הדרך עד שמגיעים לשם. 
יוצא  מתוכו  המחנה.  לתוך  נכנס  ורכב  השער  נפתח  לפתע  עומדים  בעודנו 
מפקד המחנה )סגן אלוף אס.אס(. הוא בירר מה מתרחש, הוא צעד כמה צעדים 
ובפתאומיות הסתובב, הניף את אצבעו לכיווני וצעק בגרמנית 15 )פופצן( ועל 
יוינה הצביע וצעק 20 )צוונציש(. ואז הבנתי שהוא דן אותי ל- 15 מלקות ואת 

יוינה ל- 20 מלקות. ברגע זה הוקל לי קצת. 
את פסק הדין מבצעים מיד על שולחן מיוחד ועם שוט מיוחד איתו מלקים. 
נשכבים על הבטן, מותחים את הידיים קדימה, הרגליים מוחזקות בתוך מקום 
זוכר שבתשע  אני  המלקות.  את  לספור  אותך  מחייבים  הידיים.  וגם  מיוחד 
הפסקתי לספור. אני לא זוכר בדיוק איך זה נגמר, זה צרב נורא בהתחלה. 

בסוף סחבו את שנינו לצריף ולא אכלנו באותו ערב. 
כנראה שנרדמתי על המיטה למעלה. ולמחרת בבוקר בארבע בהשכמה, כולי 
פצוע ומדמם, אני מחליט שאני לא נשאר בצריף. אני יורד למטה ומתכופף 
למיטה של יוינה, מנער אותו ואומר לו "יוינה, חייבים לצאת לעבודה, אסור 
להישאר בצריף". תוך כדי כך אני מרגיש שיוינה מחרחר. אני מרגיש שיוינה 
לי.  יוינה לא ענה  ואני מתחנן לפניו שיקום.  נמצא בשלבי הוצאת נשמתו, 
הרגשתי ששני אנשים מושכים אותי מהמיטה שלו ואומרים לי בוא, מוכרחים 
בצריף.  שם  השארתי  יוינה  ואת  לעבודה  יצאתי  אני  כך  לעבודה.  לצאת 

כשחזרתי בערב, יוינה כבר לא היה בצריף. כנראה שנפטר והוצא מהצריף.
לקח זמן עד שהפצעים שלי הגלידו. ככה המשכתי במקום זה. זה מקום שבשביל 
להרביץ לך לא היו צריכים הרבה סיבות. החורף התקרב והיה קר. היינו גונבים 
נייר של שקי מלט כדי לחמם קצת את הגב. אם תפסו אותך היו מרביצים.                                                                                                                 
גנב את  והתחילו לעשות חקירות מי  פעם אחת תפסו אותנו עם שקי מלט 
השקים. ואז לקחו גם אותי לחקירה ושאלו אותי מי נתן לי שקים. אני ידעתי מי 



חלק ב' – תקופת המלחמה50

גנב את השקים ומי חילק בינינו. אך התעקשתי לא להגיד כי יהרגו אותו. הוא 
היה אדם טוב שרצה לעזור לנו. אחרי שהחייל הגרמני הכניס לי כמה אגרופים 
לפרצוף הגיע השוסטר-קאפו )הקאפו של הסנדלריה(. הוא היה גרמני אסיר 
שישב על רצח. האיש היה אכזר נורא. הוא אמר לגרמני: "תן לי אותו". הוא 
הוביל אותי לסנדלריה שלו, המשיך לחקור אותי לגבי המקור שממנו קיבלנו 
את שקי המלט. בשלב מסוים הוא אמר לי לחלוץ את הנעליים, היתה לי נעל 
מבד עם סוליות עץ, ודרך לי על ציפורני האצבעות, ואני המשכתי לשתוק. 
לבסוף שוב פנה אליי ואמר לי: "תגיד לי ממי קיבלת את השקים". אני לא 
שמתי לב לתנועות שלו, פתאום ראיתי אותו מחזיק צבת סנדלרים ביד, הוא 
"נו אתה אומר?" עוד לא הספקתי  תפס לי את הציפורן באצבע של הרגל: 
להגיב למה שאמר והוא עקר לי את הציפורן. אני לא זוכר בדיוק מה היה אחר 
כך, אך אני לא אמרתי לו שום דבר. הוא עזב אותי והלך ולאחר זמן קצר חזר 
עם אדם שהיה חובש במחנה )פלצ'ר – מעין חובש שערך גם ביקורות ניקיון(. 
אני זוכר שהוא שטף לי את האצבע ושפך לי על הציפורן אבקה צהובה וחבש 
אותה. זה הפסיק קצת את הכאבים. בלילה הוא בא שוב לבדוק אותי וחבש 
את האצבע שוב. הוא השאיר אותי בסנדלריה יומיים – שלושה, דאג לי לאוכל 
ולאחר מכן חזרתי למקומי והמשכתי לעבוד כרגיל. לאחר כמה ימים המקום 

נרפא. עד היום הציפורן לא צמחה כפי שהיתה.

במחנה מלק הייתי עד מרץ 1945. הגרמנים החליטו לפנות את המחנה. בתקופה 
זו היינו במחנה כ - 6,000 בני אדם. כשהעבירו אותנו למחנה השני חולקנו 
ברכבת  אחרת  קבוצה  בצעדה,  ברגל  הלכה  אחת  קבוצה  קבוצות:  לשלוש 
וקבוצה במשאיות. אני הייתי בקבוצה שהעמיסו אותנו על משאיות- 30 איש 
על משאית. המשאית היתה מכוסה בברזנט מלמעלה אך מקדימה ומאחור זה 

  )EBENSE( היה פתוח. לאחר כ-4 שעות נסיעה הגענו למחנה אבנזה
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מחנה אבנזה

אבנזה-  שנקרא-  למחנה  הגענו 
בעיירה בצפון אוסטריה על יד האגם 
הטמפרטורה  הנ"ל  בתקופה  "זה". 
נעה בין 2-5 מעלות מינוס וכשהגענו 
 30 מתוך   7 שרק  התברר  למקום 
מהמשאית  לרדת  הצליחו  האנשים 
צמודים  שישבו  אלו  עצמם.  בכוחות 
לדפנות המשאית היו קפואים לגמרי 
וכל היתר היו חצי קפואים. מה שהציל 
המשאית,  במרכז  שישבנו  אותנו 
עלינו  חיפו  והאנשים שישבו סביבנו 
צריכים  היינו  אנחנו  נפגענו.  ולא 
להוריד אותם וחלקם היו ממש דבוקים 

אחד לשני. 

שנקראו  עגלות  על  אותם  העמסנו 
ומשם  מתים(  )עגלות  וואגן'  'טויטס 
האיש  למשרפות.  נלקחו  כנראה 
שהוביל את העגלות האלו החל לשיר 

בשקט. 

"
לבסוף שוב פנה אליי 

ואמר לי: "תגיד לי ממי 

קיבלת את השקים". 

אני לא שמתי לב 

לתנועות שלו, פתאום 

ראיתי אותו מחזיק 

צבת סנדלרים ביד, הוא 

תפס לי את הציפורן 

באצבע של הרגל: "נו 

אתה אומר?" עוד לא 

הספקתי להגיב למה 

שאמר והוא עקר לי את 

הציפורן.
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שם שמעתי פעם ראשונה את השיר: 

"הבט משמים וראה 

טאטע זיזער גיב אקוק פון הימל אונד זה, 

כי היינו לעג וקלס בגוים,

מיר בעדען דיך אלע מול

העלף אונץ שוין שומר ישראל.

גיב אקוק אוף דיינע קינדער,

משחטזיי ווי די רינדר אונד קיינער נעמד זיך נישט און".

במחנה שיכנו אותנו בצריפים מעץ שהיו בנויים על עמודים כי האזור היה 
לעבודה  דומה  היתה  במחנה  העבודה  בבוץ.  מוצף  היה  והכל  מאוד  גשום 
שלוש  שם  היו  המפעלים.  את  להרחיב  רצו  הם  שגם  כנראה  מלק,  במחנה 
מנהרות חצובות בתוך ההר, ואנחנו עבדנו במנהרה האמצעית שכנראה אותה 
קיוו  V3  שאיתה  )באחת המנהרות הם הרכיבו את הרקטה  תכננו להרחיב 

להכניע את בריטניה(.
במחנה הזה היו גם שבויי מלחמה רוסיים שגרו באזור נפרד, ושילבו אותנו 

בקבוצות העבודה שלהם. התפקיד שלי היה שפיצן טרגר – סוחב מקדחים.
לפטיש  באדמה.  אוויר  פטישי  עם  קודחים  היו  המנהרה,  את  להרחיב  כדי 
היה מקדח שהיה צורך לקחת מדי פעם להשחזה. תפקידי היה לקחת את זה 
להשחזה. היה מתקן מיוחד שהיו בו 5 חורים עם 5 מקדחים- כל אחד שקל 
2 ק"ג והיו כ-10 ק"ג על כל יד. היה קשה לרוץ. המרחק היה כ - 1,700 מטר 
עד המסגריה. את המקדחים היו משחיזים שם. זו היתה נחשבת עבודה טובה. 
לפעמים לא היו מספיק מקדחים מוכנים והיה אפשר לשבת ולחכות עד שהיו 

מכינים אותם. במסגריה היה חם ואפשר היה בזמן הזה לנוח ולהתחמם.
במחנה זה היו כ - 16 אלף איש, מחציתם היו חיילים שבויים רוסים. בצריפים 
גרנו לחוד אך היינו ביחד בעבודה. עבדתי עם מפעיל מקדח רוסי בשם ווסילי. 
המחנה הזה היה גיהנום בפני עצמו. במחנה הקודם היה סדר מסוים. היה קפה 
בבוקר וארוחת צהריים וערב בשגרה קבועה. אך כאן לא היתה שום שגרה. 
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היה  לא  ופעם  היה  פעם 
אוכל. לעתים קיבלנו כיכר 
לחלק  צריכים  והיינו  לחם 
האנשים  למספר  אותו 
בין  כלל  בדרך  בקבוצה 
בעיה  היתה  איש.   9-11
קשה לחלק את הכיכר ל-11 
בצורה  רעבים  אדם  בני 
רשעות  היתה  זו  שווה. 
 - פתרון  מצאנו  נוראית. 
בטון  שקי  של  נייר  לקחנו 
מדדנו  שבלונה.  ויצרנו 
מדויק  באופן  המנות  את 
וחילקנו בינינו באופן שווה 
את הלחם. במחנה האנשים 
שהיו  ירוד  כה  במצב  היו 
התמותה  ועצמות.  עור  רק 
חלק  גבוהה.  מאוד  היתה 
נפטרו ממחלות כמו טיפוס 

ודיזנטריה וחלק מאפיסת כוחות, רעב ומקור. במחנה היתה יחידה מיוחדת 
הצריפים  בין  שנפלו  המתים  את  לאסוף  כדי  עגלות  עם  מסתובבת  שהיתה 

ובתוכם. קראו להם ה- "טודס קומנדו" )יחידת המוות(. 
במחנה זה זכיתי לראות גם קצת אור ותקווה לחיים. באחד הלילות במשמרת 
לילה כשרצתי עם המקדחים לכיוון המסגריה, על אחת הקלונסאות שתמכו 
בתיקרה ראיתי מעיל תלוי, ובתוך הכיס הפנימי של המעיל היה משהו עטוף 
בעיתון שבצבץ. היה לי ברור שיש שם לחם או משהו לאכול. לא העזתי לגעת 
המלחמה  סוף  לקראת  הרגשנו שאנחנו  כבר  זו  בתקופה  פחדתי.  כי  במעיל 
ולגנוב אוכל היתה אחת העברות שעליה היו נענשים ברוב המקרים במוות 
מעיל  אותו  וכשחזרתי  חדשים  מקדחים  לקחתי  למסגריה,  הגעתי  בתלייה. 

B מנהרה קומפלקס
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חבילה.  אותה  עם  שם  עמד 
גם הפעם לא העזתי לגעת בו. 
הכוכים  מאחד  יצא  פתאום 
במנהרה אדם בלבוש אזרחי, 
או  המהנדסים  אחד  כנראה 
אותי,  שעצר  עבודה  מנהל 
ואמר  המעיל  לכיוון  הצביע 
דיר"  פור  איסט  "דס   : לי 
הפסקתי  אני  בשבילך(.  )זה 
הנייר  את  הוצאתי  להסס, 
לחם  פרוסות   2 היו  ובפנים 
עם שינקן ביניהן. לקחתי את 
ריצה  כדי  ותוך  מיד  הלחם 
דחפתי אותו לפה. המקדחים 
קלים.   פתאום  לי  נעשו 
למחרת בלילה באותו המקום, 
שוב כשאני רץ למסגריה, אני 
רואה שוב את המעיל במקום 
ואני מפחד ומהסס לעצור כדי 

לקחת את נייר העיתון מהכיס. והנה, אותו איש מופיע שנית ועוצר אותי, ועוד 
פעם מצביע על המעיל ואומר: "קח, זה בשבילך". ביום השלישי כשאני בדרך 
למסגריה שוב ראיתי את המעיל תלוי. לפני שאני מגיע למעיל, הוא תופס 
אותי, מושך אותי לאחד הכוכים שהיו בצד, מושיב אותי על הרצפה, נותן לי 
את הסנדוויץ', ובנוסף הוא פתח את התיק שלו, הוציא את התרמוס, ונתן לי 
לשתות תה חם, ואמר לי "אל תפחד, תאכל בשקט, אני אשמור עליך". זה 

נמשך עוד 2 - 3 לילות. בלילה אחד האיש נעלם ולא ראיתי אותו עוד. 
)ב- 1998 בשנת החמישים להקמת המדינה הייתי אורח בעיר ווינה של האיגוד 
המקצועי שלה, סיפרתי את הסיפור למארחים שלי, אך מאחר שלא היו לי שום 
פרטים מזהים, לא הצלחתי לאתר אותו(. אני מציין סיפור זה באופן מיוחד 

הטנקים האמריקאים הראשונים שנכנסו לאבנזה
ביום השיחרור
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שידעו  מנת  על  שלי  לילדים 
ובחושך  הזאת  בתופת  שגם 
הנוראי נמצא אדם שהיה מוכן 
לסכן את חייו על מנת להגיש 
לי פרוסת לחם. אולי בזכותו 

נשארתי מאמין בבני אדם. 
במחנה אבנזה ב-5 במאי 1945 
את  בכריזה  שמענו  בבוקר, 
שכולם  מודיע  המחנה  מפקד 
על  למסדר  לצאת  נקראים 
המנהרות  לתוך  להיכנס  מנת 
שהאמריקאים  בגלל  וזאת 
והם  להרים  מעבר  נמצאים 
יפגיזו את המחנה והם רוצים 
לשמור עלינו. לכן הוא מציע 
המנהרות.  לתוך  להיכנס  לנו 
אך מה שהוא לא גילה שהוא 
ואז  המנהרות.  את  מלכד 

עברה השמועה וקריאות לא ללכת למנהרות כי הן ממולכדות. אנשים התחבאו 
בצריפים ובכל מקום שניתן היה להתחבא. היה לי חבר, חייל רוסי שעבדתי 
הצלחנו  לצריף.  מתחת  אותי  להחביא  במטרה  איתי  ורץ  אותי  איתו שתפס 
להתחבא שם. מאיזשהו מקום פתחו באש על אנשים בזמן המנוסה. בצמוד 
למחנה שלנו היה מחנה של הצבא הגרמני ואז הופיעו מפציצים אמריקאים 
והפציצו את המחנה הגרמני. הם לא ידעו שיש גם מחנה ריכוז והפציצו גם 
בנוסף  זאת  פצועים.  והרבה  הרוגים   300 לכ-  גרמה  הזו  ההפצצה  אותנו. 
לנפגעי ירי מהשומר הגרמני שהיה שם. לאחר זמן מה שמענו פיצוצים גדולים 
מכיוון המנהרות. שכבנו במחבוא שלנו עד למחרת- בשבת. בשבת, בשעות 
הצהריים, נכנסו למחנה טנקים אמריקאים. הגרמנים הספיקו לברוח עוד לפני 

כן. 

אסירים משוחררים - תמונה מיום השחרור 





סוף 
המלחמה
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סוף המלחמה 

בהם  מהמחבואים  לצאת  החלו  אנשים  למחנה,  האמריקאים  כניסת  לאחר 
הסתתרו והמשימה המידית היתה לרוץ ולחפש אוכל. אנשים החלו לפשוט 
נכנסו לעיירה הסמוכה אבנזה לחפש אוכל.  וגם  על מחסני המחנה הגרמני 
וביחד  אליי  חזר  והוא  הגרמנים  למחנה  רץ  איתו,  שהייתי  הרוסי  החייל  גם 
אולי  אקדח,  השיג  הוא  מאיפה  יודע  לא  אני  אוכל.  לחפש  לעיירה  נכנסנו 
בתושבי  ירה  הוא  בכפר,  אחד  לבית  כשנכנסנו  הגרמנים.  השומרים  מצריף 
הבית ואחר כך יצאנו ועברנו לבית אחר, ושם בבית היו שתי ילדות קטנות. 
הוא נתן לי את האקדח והראה לי איך לוחצים וצעק עליי "תירה בהן". אני לא 
יודע בדיוק, הייתי מטושטש לגמרי, לא יריתי בהן והוא צועק כל הזמן ברוסית 
"סטריליי"- תירה בהן. בסוף זרקתי את האקדח ואני חושב שהוא הרים את 
האקדח ולא ירה בילדות, והלכנו לחפש אוכל במקום אחר. בינתיים הגיעה 
משאית אמריקאית שאספה והחזירה אותי למחנה. החייל נעלם לי ולא ראיתי 

אותו יותר.
במחנה, האמריקאים החלו לחלק דברי אוכל, שוקולדים וקופסאות שימורים 
לאנשים. אכלתי שוקולד וקופסת בולוביף –בשר שור. חלק מהאוכל גרם נזק 
לאנשים ואחרי זמן מה הקימו בית חולים שדה- שהוקם במהירות. לקחו אותי 
לבית החולים הזה. רחצו אותי בתוך אוהל. השכיבו אותנו על מיטת שדה עם 
סדינים של נייר ואז גילחו וניקו אותי. קיבלתי זריקות. התחלתי לקבל אוכל 
דייסתי לכמה ימים. סבלתי מדיזנטריה קשה מאוד. לאחר מספר ימים קיבלתי 
לארצות  בחזרה  האנשים  את  לארגן  התחילו  ועוף.  מרק  מוצק-  יותר  אוכל 
המוצא שלהם. אני התחלתי להבין אז שנשארתי לבד. כשהתחילו לברר לאן 
נזכרתי  ואז  לפלשתינה  ללכת  רוצה  שאני  אמרתי  אני  ללכת  רוצים  אנשים 
שיש לי שם בן דוד בפתח תקוה. אבל מאחר שהכרזתי שאני נתין צ'כי החזירו 
אותי לפראג. אחרי כעשרה ימים - שבועיים מצאתי את עצמי ברכבת לפראג. 
לקראת הערב הגעתי לפראג והופניתי לאיזור פראג הישנה, שם היה ריכוז של 
פליטים שחזרו מהמחנות. ריכוז נוסף של פליטים היה ברובע ה- 12 של פראג. 
כשהגעתי לריכוז הראשון בפראג הישנה, מיד רשמתי את שמי בלוח המודעות 
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והתחלתי לחפש ברשימות קרובים 
הצלחתי  שלא  מאחר  מכרים.  או 
למצוא דבר, החלטתי לעבור לריכוז 
לשם  נסעתי  שם.  ולחפש  השני 
כשהגעתי  החשמלית.  הרכבת  עם 
והדבר  מהחשמלית  ירדתי  לאזור, 
השני שאני זוכר שאני פוקח עיניים 
ואני רואה הכל סביבי לבן. הרגשתי 
והבנתי שאני  על הראש  תחבושת 

נמצא בבית חולים. 
אז התברר לי שירדתי מהחשמלית 
והייתי צריך לעבור לצד שמאל של 
הכביש אך התעלפתי ולמזלי היתה 
שם מצד ימין הכניסה לבית החולים 
סיפר  הרופא  פראג.  של  המרכזי 

שהייתי בלי הכרה והם גילו שיוצאת לי מוגלה מהאוזניים והחליטו לפתוח לי 
מאחורי האוזן וניקזו משם הרבה מוגלה. הסבירו לי שזה יכול להיות כתוצאה 
מהמכה שקיבלתי בראש. נשארתי בבית החולים וביום השלישי או הרביעי 
ירדתי בפעם הראשונה מהמיטה. הסתכלתי על דף החולה שלי וראיתי "השם: 
אלמוני". "המשקל:  32 ק"ג". כנראה ששקלו אותי לפני הנרקוזה בניתוח. 
עד  אותי  להשאיר  החליטו  חודשים.  קרוב לשלושה  החולים  בבית  נשארתי 
שהפצע יירפא. בבית החולים קיבלתי "תואר" – סטרוסטה, שמשמעו המוכתר 
או זקן התושבים במקום. כנראה שלא רבים נשארו כל כך הרבה זמן כפי שאני 

נשארתי. 
בזמן שהותי בבית החולים, נהגתי לצאת לאחר ארוחת הבוקר להסתובב בעיר. 
כך הכרתי שליחים מהארץ ויצרתי קשר עם תנועת הנוער "דרור". בסוף היום 

כשחזרתי לבית החולים, חיכתה לי ארוחת צהרים במטבחון. 
כשיצאתי מבית החולים הסתובבתי בפראג. על יד בית הכנסת היהודי, היו 
תלויות רשימות של כל מיני אנשים שחזרו מהמחנות. באחת הפעמים כשהייתי 

1945 שלושה חודשים אחרי השיחרור
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במקום, פגשתי אדם מהעיירה שלי. אם אינני טועה שמו היה שפיגל. הוא 
הכיר אותי מיד ושאל אם כבר מצאתי מישהו מהמשפחה. סיפרתי לו כל מה 
שקרה לי מאז שהגעתי לפראג. אמרתי לו שלא מצאתי אף אחד ואז הוא סיפר 
לי שבן דודי מנדי נשאר בחיים, הוא היה חייל בצבא הצ'כי ונסע לבודפשט. 
בית  באיזור  אינפורמציה  לגביו  לקבל  אפשר  אבל  יחזור  מתי  מושג  לו  אין 

הכנסת דוהיין בבודפשט.
מנדי היה בן דודי מצד אבא. הוא נלקח למחנה עבודה הונגרי בתחילת 1941. 
הוא היה מסופח ליחידה הונגרית שנלחמה באזור סטלינגרד ושם הוא נפל 
בשבי הרוסי יחד עם היחידה ההונגרית. לאחר תקופה בשבי התחילה להתארגן 
קרפטו-רוס  מיהדות  גדול  חלק  כאשר  המועצות,  בברית  הצ'כית  הבריגדה 
שהיו ביחידות עבודה של הצבא ההונגרי, נפלו בשבי, והם התנדבו לבריגדה 

הצ'כית ונלחמו במסגרת הבריגדה, יחד עם הצבא האדום נגד גרמניה. 
ונסע לבודפשט לחפש את החברה שלו  צ'כי  כששמעתי שמנדי חזר כחייל 

שעברה את המלחמה בגטו בודפשט, מיד נסעתי לחפש אותו שם. 
לקבל  היה  אפשר  שם  הכנסת  בית  לאיזור  הלכתי  לבודפשט,  כשהגעתי 
היה  ששמו  שלי  מהעיירה  אחד  בחור  פגשתי  למנדי.  בקשר  אינפורמציה 
יענקל'ה מרקוביץ'. הוא סיפר לי שמנדי היה כאן והוא כבר חזר לפראג. הבן 
שלו  המגורים  כתובת  את  גם  לי  מסר  לפראג,  חזר  שמנדי  לי  שסיפר  אדם 
בפראג. לא חשבתי הרבה וחזרתי לפראג. מצאתי אותו בפראג. נסעתי בלי 

פספורט ובלי כרטיס נסיעה. 
והגעתי אליו הביתה, התחלתי להרגיש שאני כבר  כשחזרתי לפראג בלילה 
לאזור  נוסע  יום  כל  הייתי  החולים  בבית  שהייתי  בתקופה  לבד.  לגמרי  לא 
ודרכו  אחד השליחים שהיו שם  את  פגשתי  ושם  בפראג  הישן  הכנסת  בית 
הקיבוץ  עם  קשר  להם  שהיה  הבונים"  "דרור  נוער  תנועת  עם  קשר  יצרתי 
המאוחד בארץ. ככה לאט לאט התחלתי להכיר את המוסד בשם "הבריחה"- 
לתחילת  כשהתקרבנו  לארץ.  מאירופה  יהודים  בהברחת  שעסקה  תנועה  זו 
לי  סידר  צ'כי,  חייל  שהיה  שלי  הדוד  בן   ,15 כבן  בהיותי  הלימודים,  שנת 
מקום במוסד לילדים שהיה במנזר ואני אמרתי לו שאני מחפש דרך להגיע 
לפלשתינה. נרשמתי לבית ספר בעיירה בשם ליטומירז'יץ. הסידור שלי איתם 
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היה שאני מימי שישי עד יום שני, לא שם אלא בפראג. נסעתי לבן דוד שלי 

שקיבל בית יפה של משפחה גרמנית בליברץ, אך לרוב נסעתי לפראג כדי 

לפתח קשר עם התנועה. 

לקראת שנת 1946 מנדי נסע לבודפשט והביא משם את החברה שלו שהיתה 

מיועדת להיות אשתו. בתאריך 27 בינואר 1946, מנדי התחתן עם רות.

   החתונה של מנדי – שולחן החתן, ליברץ, 1946.  
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"הבריחה"

הקשר שלי לארגון "הבריחה" היה סודי. באחת הפעמים ביקשו ממני לעזור 
להבריח אנשים את הגבול שהיה בין צ'כיה לגרמניה. לא ידעתי כלל מה זה 
והסכמתי מבלי לדעת למה. הגעתי לגבול. היה שם בחור אחד בשם  אומר 
יענקלה הפולני שהיה אחד מהאחראים על המקום והוא הסביר לי איך עוברים 
פה את הגבול וככה איתו ביחד היינו מסדרים את כל הסידורים שהיינו צריכים 
לארגן. באמצעות שוחד, לרוב עם סיגריות אמריקאיות, השומרים היו נעלמים 
לפרק זמן קצר ואז כשהיו מגיעים אנשים היינו מובילים אותם לצד הגרמני 
דרך ההרים שבאותה תקופה היו מושלגים. כך קרוב לשלושה חודשים הייתי 
מגיע פעם פעמיים בשבוע לעזור להם בגבול. בסוף פברואר-מרץ 1946, כבר 
הייתי בן 15. לא פעם הברחתי אנשים את הגבול לבד. עד שבאיזשהו זמן 
בסוף אפריל 1946, החלטתי לעזוב את צ'כיה כי הגעתי למסקנה שאם אני 

רוצה להגיע לארץ אני חייב להתחיל להתקרב לחופי הים התיכון.
יום אחד הודעתי לאנשי ה"בריחה" בפראג שאני רוצה לעזוב את צ'כיה על 
מנת להתקרב למקום שממנו יש סיכויים יותר קרובים לעלות לארץ. בפעם 
לתוך  והמשכתי  אליהם  הצטרפתי  הגבול,  את  אנשים  שהעברתי  האחרונה 
גרמניה וכך הגעתי למינכן. במינכן היה מחנה עקורים, הגעתי לשם בלילה 
וקיבלתי מקום לינה על קומה שניה של מיטת קומותיים. בבוקר עליתי על 

רכבת לזלצברג ומשם נסעתי באוטובוס להולצהוזן.
קיבוץ דרור ע"ש חנה סנש – הולצהוזן לפי המלצה שקיבלתי בפראג מנציג 
"דרור- הבונים", נאמר לי שכאשר אגיע למינכן בגרמניה אפנה להכשרה של 
קבוצה שהגיעה  זו  סנש.  חנה  ע"ש  הבונים"  "דרור  קיבוץ  קבוצה שנקראת 
מהונגריה ורובה היתה מורכבת מנוער מאזור הקרפטים וביניהם כמה מהעיירה 

שלי.
כשהגעתי למינכן, פניתי לאחראי של הקבוצה, בשם אנשל איינהורן, הסברתי 
לו מאיפה אני ואיך הגעתי. הוא קיבל אותי וחיבר אותי לקבוצה של בני גילי. 

היו שם נערים בגילאי 12 – 18, אני הייתי בן 15. 
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המקום היה במנזר די גדול בכפר בשם "הולצהוזן" על יד לנצברג. היינו שם 
כמאתיים בני נוער. המוסד התנהל כקבוצה שיתופית, שהכשירה את עצמה 

לקראת עליה לאחד הקיבוצים בארץ.
היינו מאורגנים לפי קבוצות עבודה. היתה חווה חקלאית שבה עסקו בחקלאות, 
בעיקר  ללמוד,  התחלנו  גם  להכשרה  במקביל  מתפרה.  סנדלריה,  מסגריה, 

עברית, היסטוריה של תנועת העבודה של א"י והתנועה הציונית. 
בני  להיות  לחזור  לנו  לעזור  מיועד  היה  שעיקרו  מיוחד  הווי  שם  התקיים 
אדם "רגילים". במקום זה אני זוכר שהתחלתי להרגיש מחדש מה זה להיות 
לאוכל,  לעצמך-  לדאוג  צריך  לא  במסגרת שאתה  נמצא  אתה  פתאום  נער. 
לינה וביגוד, והכל היה בשפע. קיבלנו את כל השירותים מהנזירות. המטבח 
מניח  אני  הנזירות כשחברנו עבדו שם בתורנות.  ידי  על  נוהלו  והשירותים 
שקיבלו תשלום עבור שירותים אלה. האספקה סופקה על ידי האונר"א. מאחר 

שהיינו קבוצת נוער יהודי, קיבלנו תגבור גם מהג'וינט. 
האוכל  לחדר  במרתף  מהמטבח  האוכל  את  שהעלתה  מהמעלית  התרשמתי 
למעלה. בבוקר קיבלנו לחם לבן מרוח בחמאה ובנוסף קיבלנו ביצה מקושקשת, 
גבינה צהובה מקופסאות שימורים, שוקו, חלב וקפה. ממש אוכל עשיר. ירקות 
היו רק בקיץ, בעיקר עגבניות ומלפפונים שגידלנו במו ידינו. אני חושב שגם 
את הלחם אפו במקום. ניהלנו שם חיי שיתוף ואחריות בעבודה, קבלות שבת 

של ימי שישי, שבתות וחגים. 
אני זוכר את סדר הפסח שהיה ב - 1947 שמיד אחרי זה עזבתי אותם. הרגשתי 
כדי  הכשרה  לצורך  היה  שם  שעשינו  מה  כל  בשטח.  בודד  זאב  שאני  שם 
שכשנגיע לארץ נוכל להצטרף לקיבוץ קיים ועם הזמן לצאת ולהקים קיבוץ 
עצמאי. מתוך כך, צורת החיים במקום היתה בדומה לצורת החיים בקיבוץ 
בארץ. האסיפה הכללית היתה בוחרת את המזכיר, אך יחד עם זאת היה לנו 
מדריך אחראי מטעם התנועה, שנקרא אנשל. הוא היה יליד אזור הקרפטים 
של  העבודה  במחנות  המלחמה  את  עבר  הוא  לחייו.  ה-30  בשנות  והיה 
ההונגרים. היתה לו אישה ושני ילדים שנספו בשואה- באושוויץ. בהכשרה 

הוא הכיר אישה והתחתן בשנית. הוא היה הסמכות העליונה בקיבוץ. 
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היתה קבוצה חברתית בשלוש שכבות גיל. אני הייתי בקבוצה של בני ה - 
16. בנוסף לכך שעסקנו בעבודות חקלאות היו לנו גם לימודי מקצוע כגון 
מסגרות וחייטות. חלק נכבד מזמננו הוקדש ללימוד העברית, תולדות היישוב 

והתנועה הציונית. 
בתקופה זו כמות האנשים שהיתה להם אפשרות להגיע לארץ היתה מוגבלת.  
המוסד לעלייה ב' )שעסק בעליית אנשים לארץ באופן בלתי לגאלי( היה מקצה 
מקומות לעלייה. כשהיתה מתארגנת ספינה כזאת, היו מחלקים את המקומות 
היו  המכסות  מכסה.  מקבלת  היתה  מפלגה  קבוצת  וכל  מפלגתי  מפתח  לפי 
ולהגיע  ספינות  על  לעלות  כדי  איטליה  או  לצרפת  שנסעו  איש   10-15 בין 
לארץ. הקבוצה הזו התארגנה בהונגריה. אני הצטרפתי אליהם בקיץ 1946 
והייתי בין האחרונים שהצטרפו לקבוצה. הבנתי שהתור שלי לעלות לארץ 
מהקיבוץ, יהיה בין האחרונים. הצטרפתי לקבוצה זו רק במטרה לעלות לארץ 
ולא כדי להיות קיבוצניק. הרגשתי טוב בין חברי הקבוצה למרות שהם כבר 
התגבשו כשנה קודם לכן והיו מאוחדים בקבוצות. הם אימצו את האידיאולוגיה 
הסוציאליסטית ורצו להקים קיבוץ. עבורי הם היו אמצעי להגיע לארץ. הבנתי 
שכנראה עד סוף שנת 1947 אין סיכוי וייקח אחר כך הרבה זמן עד שיגיע תורי 
לבוא לארץ. אף אחד לא ידע מה יקרה למרות שהיו ועידות עם האמריקאים 
והבריטים שהמליצו לבריטים לאפשר לכ-100,000 שארית הפליטה לעלות 
מידית לארץ. הבריטים לא קיבלו את ההמלצה. באירופה חיכו כ - 400,000 
יהודים על מנת לעלות לארץ. אז התחלתי לחפש לי דרך לעלות לארץ ובתוכי 

החלטתי שלא משנה לי עם מי זה יהיה. 
וקופצים לעיר הגדולה למינכן להתאוורר.  עולים על רכבת  היינו  מדי פעם 
הנסיעה למינכן כללה הליכה ברגל לתחנה, ומשם 40 דקות ברכבת למינכן 
ובמינכן היינו סתם מסתובבים בעיר. באחד המקרים שהסתובבנו בעיר היינו 
הולכים לבקר במחנות עקורים שם אפשר היה לאכול בלי כסף והתחלנו גם 

לחפש קרובים. 
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הצטרפות לקבוצת 
עזרא )תנוער נוער של 

אגודת ישראל(

בביקורי  המקרים  באחד 
לתומי  הלכתי  במינכן, 
בארט  כובע  לי  והיה  ברחוב 
בד"כ   - הראש  על  כחול 
בארטים.  עם  הלכו  הדתיים 
איש אחד עצר אותי והתחיל 
אותי  שאל  איתי,  לדבר 
מאיפה אני. סיפרתי לו שאני 
ממשפחה  אירשווה  מעיירה 
חסידית  אורתודוכסית 
מדריך  שהוא  לי  סיפר  ואז 
של  "עזרא"  נוער  בחברת 
אגודת ישראל ושהם אוספים 
להחזירם  כדי  ונוער  ילדים 
התעניינתי  לא  אני  ליהדות. 
בנושא היהדות אלא שאלתי 
להגיע  מתכוננים  אתם  מתי 
 - ב  היה  זה  לפלשתינה. 
לשבועות,  פסח  בין   1947
כנראה בחודש מאי. הוא ענה 
בדיוק,  יודע  אינו  שהוא  לי 
אך הוא יודע שהם מתכוננים 
ולעבור  גרמניה  את  לעזוב 

לצרפת. אני ידעתי שבצרפת יש חוף, וזה המקום הכי קרוב שממנו ניתן להגיע 
מצטרף  ואני  בקיבוץ  הקבוצה  את  עוזב  שאני  החלטתי  רגע  באותו  לארץ. 

שאני  החלטתי  רגע  באותו 

בקיבוץ  הקבוצה  את  עוזב 

ואני מצטרף אליהם. היתה 

את  עוזב  אני  איך  בעיה  לי 

שהיה  מה  כל  כי  הקבוצה 

בשיתוף.  היה  בקבוצה  לנו 

תפרו  פסח  לקראת  בדיוק 

ונעליים  חליפה  אחד  לכל 

עזב  מישהו  אם  חדשות. 

בדרך  היו  הקבוצה,  את 

את  ממנו  לוקחים  כלל 

והיה  החדשים  הדברים 

שעליו מה  עם  רק  יוצא 

"
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אליהם. היתה לי בעיה איך אני עוזב את הקבוצה כי כל מה שהיה לנו בקבוצה 
היה בשיתוף. בדיוק לקראת פסח תפרו לכל אחד חליפה ונעליים חדשות. אם 
מישהו עזב את הקבוצה, היו בדרך כלל לוקחים ממנו את הדברים החדשים 
והיה יוצא רק עם מה שעליו. קבוצת הנוער של עזרא שאליה רציתי להצטרף 
היתה בפרנקפורט, מרחק די גדול ממינכן. שיתפתי את המדריך בבעיה שלי, 
והוא סיכם איתי, שהוא יגיע מוקדם בבוקר כשעוד יש אפילה, שאארוז את 
בגדיי והוא יאסוף אותם, וכשיעלה אור וכולם יקומו, אצא לשער, והוא יגיע 
עם רכבו וככה אני אעזוב איתו. כך בעצם ברחתי. השארתי פתק על מיטתי 

ובו הודעה שאני עוזב. המדריך לקח אותי ברכבו לפרנקפורט. 
הצטרפתי לקבוצה שלהם. הקבוצה היתה דתית. הם אספו ילדים בני 8-13. לי 
היה עבר דתי וקיבלתי מיד תפקיד ללמד את הילדים לקרוא את אותיות ה א-ב 
ולקרוא תפילה וגם התחלתי ללמד עברית ותוך כדי כך למדתי גם אני עברית. 
וכן על לימודי בחדר. גם לימדתי  העברית שלי היתה מבוססת על תפילות 
אותם להניח תפילין לפני בר מצווה. חזרתי להיות דתי למרות שבתוכי כעסתי 

על אלוהים. 
יד מרסיי.  והגענו לצרפת, למחנה מעבר על  1947 עזבנו את גרמניה  ביוני 

כשהגעתי לשם פגשתי גם קבוצה של כ - 40 חבר'ה מהקיבוץ דרור. 

מרסיי

התעלמתי מהקבוצה של קיבוץ דרור. פחדתי והיה לי חוסר אמון שאולי הם 
ינסו להתנכל לי ע"י כך שיטרפדו את עלייתי עם הקבוצה שהייתי איתה. זו 

היתה תקופה שבה חייתי בחוסר אמון בבני אדם. 
הולמת  תשובה  חיפשה  בארץ  היישוב  הנהגת  הנ"ל  שבתקופה  מבין  אני 
אמריקאית  אנגלו  וועדת  המלצת  את  לקבל  לא  הבריטי  השלטון  להחלטות 
לאפשר ל - 100,000 יהודים פליטי שואה שהיו במחנות העקורים בגרמניה, 
לעלות לארץ. הוחלט לארגן אוניה שמסוגלת להכיל בבת אחת כמות גדולה 

של עולים ואיתם לפרוץ את ההסגר שהבריטים הטילו על העלייה לארץ.  
נציגי  כן.  לפני  רב  זמן  התחילה  זו  פעולה  לקראת  ההתארגנות  מעשית, 
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ההעפלה בארה"ב מצאו אונייה שהוצאה מהשירות בנמל בולטימור ובעזרת 
הפדרציה הציונית המקומית היא נרכשה. הוקם צוות מיוחד שהיה בנוי כולו 
על טהרת מלחים יהודים ששירתו בצי של ארה"ב במלחמת העולם השנייה, 
והכינו  ימית של הפלמ"ח(  )פלוגה  אייק אברמוביץ', איש הפלי"ם  ובראשם 
עזבה את ארה"ב  האוניה   1947 האונייה לקליטת המעפילים. בפברואר  את 

לאיטליה ומאיטליה הגיעה לצרפת. 
כשהגענו למרסיי שיכנו אותנו בתוך מבנים די גדולים ובצפיפות די גדולה. 
הנהגת המחנה החליטה להטיל את כל עבודות השירותים עלינו. בזמנו לא כל 
כך התלהבתי מזה ודרשו מאיתנו תורנויות מטבח, שירותים ועוד. בדיעבד אני 
חושב שהפעולה היתה נכונה. שהינו שם כחודש.                                                           

ביום שישי, ניתנה האות שיש להתכונן תוך זמן קצר לעזוב את המקום ולעלות 
המשאיות  אחת  בגלל  וזאת  שלושים  של  לקבוצות  אותנו  חילקו  לאוניה. 
איש-  לשלושים  משותפות  ויזות  לנו  היו  וגם  אותנו,  הובילו  שבאמצעותן 

קולקטיביות- שאנחנו נוסעים להונדורס. צויידנו בכיכרות לחם. 
הופיעו  הראשונות.  הקבוצות  בין  היתה  שלנו  הקבוצה  בבוקר  ראשון  ביום 
משאיות ויצאנו קודם כל הקבוצות המאורגנות. נסענו במשאיות סגורות עד 

פורט-סט לנמל דיג קטן כ- 60 ק"מ ממרסיי. 
זה לא היה כל כך פשוט. פתאום התבררו כמה בעיות קשות מאוד, הבריטים 
לחצו על הצרפתים שיעצרו את האוניה ומצד שני היתה שביתה כללית של 
כל פועלי התחבורה בצרפת, והיתה סכנה שלא יהיה ניתן להוביל את האנשים 
לספינה. האנשים הגיעו מחלקים שונים בצרפת. אז, כנראה בשדלנות של 
למובילי  הוראה  ונתנה  החליטה  צרפת  של  ההובלה  פועלי  מועצת  מישהו, 
המשאיות להעמיד לרשות ההגנה את כל צי הרכב הנדרש כדי שניתן יהיה 
לרכז את המעפילים לאוניה. כנראה מאות משאיות גויסו לעניין הזה. כך, תוך 

כמה שעות, כל 4,555 האנשים, היו על האוניה. 
אני זוכר שכשירדתי מהמשאית התגלתה לפני ספינה גדולה מאוד. זו היתה 
הפעם הראשונה בחיי שראיתי ים. המראה עשה עליי רושם גדול והייתי כולי 

נרגש שזכיתי לרגע כזה. 
שם האונייה היה פרזידנט- וורפל והיא שטה תחת דגל הונדורס. בזמן העליה 
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אותנו  חילקו  ומטליות.  מים  בקבוק  הצלה,  חגורת  לאנשים  חילקו  לאוניה 
היה  הדרגש  באוניה.  )מיטה(  הדרגש  מקום  את  אחד  לכל  והראו  לקבוצות 

ברוחב 40 ס"מ, גובה 60 ס"מ. לכל אחד היה מקום קבוע בתוך האוניה. 
כשנודע לבריטים שהאוניה עומדת לצאת מפורט סט, הם לחצו על הצרפתים 
לעצור אותה, ואכן הצרפתים עצרו את האוניה, העמידו משמר ולא אפשרו לה 
לצאת מהנמל. מפקדת האוניה באה בדברים עם נווט צרפתי והבטיחו לו סכום 
של כ- 2 מיליון פרנקים אם יצליח להוציא את האוניה מהנמל. הנווט קיבל 
מפרעה של מיליון פרנק, היה צריך להגיע ב- 12 בלילה אך הוא לא הגיע. 
בינתיים הכינו 'מסיבונת' עם הרבה משקה, כיבדו את השומרים הצרפתים עד 

שלא ידעו מימינם ומשמאלם. 
לקראת הבוקר החליט רב החובל להוציא את האונייה בלי נווט ויהי מה. וכך 
לצאת  והתחילה  החבלים מהרציף  את  ניתקה  האוניה  בבוקר בחשיכה  היה. 
דרך הפתח הצר. תוך כדי פעולת היציאה האוניה נתקעה במשהו וכל הצוות 
התחיל לעבוד ואחרי מאמץ של כשעתיים, לפנות בוקר האוניה השתחררה 
ויצאה לים הפתוח. אני זוכר שכולנו היינו נורא מתוחים כי לא ידענו מה יקרה. 
פתאום שמענו את שאגת השמחה של הצוות שהצליח להוציא את האונייה. זו 
היתה הפעם הראשונה בתולדות פורט סט שאוניה עזבה את הנמל בלי נווט. 
האוניה נכנסה לים הפתוח ועם אור ראשון קיבלנו את האורחים הראשונים- 
מטוס תצפית בריטי שעבר מעל האוניה. גילו אותנו, ולאחר זמן קצר "זכינו 
לליווי" של 2 משחתות בריטיות. יש לזכור כי התאריך בו יצאנו - 11.7.1947 
הוא חודש תמוז - התקופה הכי חמה. לא היה מיזוג אוויר. הצפיפות היתה די 
גדולה וכל סדר החיים נערך לפי תכנון מסודר כגון הליכה לשירותים, רחצה, 
חלוקת אוכל. הכל התבצע לפי תכנון וקבוצות. הדבר נעשה בקלות יחסית כי 
רוב האנשים שהיו על האונייה היו קבוצות מאורגנות מתנועות נוער למיניהן 
התחברו  והנשים  באונייה  המבוגרים  גם  ועזרא.  בית"ר  ועד  צעיר  מהשומר 
לקבוצות כך שניתן היה לשלוט באונייה. כל קבוצה- גרעין של תנועת נוער, 

הקצה אנשים שהיוו את השיטור והסדר באונייה. 
הבנתי שאחת הבעיות היתה איך לשמור על יציבות האוניה. ברגע שהמשחתות 
הבריטיות הופיעו ושטו מצד ימין אנשים נטו ללכת לאותו כדי לראותן והאוניה 
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התחילה לנטות ימינה. ביקשו מאנשים לחזור למקום. הצוות לא ידע ממש 
יהודים מאמריקה. ככה התקדמנו בידיעה שבשלב מסוים  היו  כי הם  יידיש 
אנחנו נגיע לארץ, והבריטים לא יסכימו לתת לנו להיכנס ונצטרך להילחם 
איתם. לפי התוכנית המקורית, האונייה הייתה צריכה להגיע ביום שישי בבוקר 
לחופי הארץ, מול ת"א או לאחד החופים בצפון. לפי הניסיון, הבריטים היו 
תוקפים את האונייה ברגע שנכנסה למים טריטוריאליים של פלשתינה א"י. 
התוכנית שלנו היתה שמאותו הרגע שהאונייה תכנס למים הטריטוריאליים, 
יקפצו  ואנשים  היא תיתן את מלוא המהירות שלה עד שתתיישב על החול 
למים עם חגורות ההצלה וישחו לחוף.                                                                                                    
כל הסיפונים  כריזה מפוזרת על  היתה מערכת  לאוניה  הארגון של האוניה: 
שבאמצעותה הועברו ההוראות והשליטה על האנשים. בשלב הראשון הבעיה 
של  ריכוז  למנוע  בכדי  במקומם  יישארו  שהאנשים  לשמור  היתה  העיקרית 
אנשים באחד הצדדים שיכול היה להפר את האיזון של האונייה. כמו כן כל יתר 
ההוראות הועברו באמצעות הכריזה הזאת. כבר לפני שעלו על האוניה ארגנו 
את העולים בקבוצות של מחלקה, ולכל מחלקה היה ראש קבוצה שתפקידו 
היה לטפל ולדאוג לקבוצה שזה כלל הבאת האוכל 3 פעמים ביום. יש לזכור 
שבצהריים הוגשה ארוחה מבושלת )נדמה לי שזה היה ביומיים או שלושה 
הראשונים(, והיה צורך בחלוקת המים. האוניה היתה מצוידת עם אוכל ומים 

ל-14 ימי שהייה בים. כמו כן פינו באוניה באחד הסיפונים מקום לחדר חולים 
ולנשים שהיו בהריון. שיכנו אותם בתנאים שהם יחסית תנאים נוחים. 

שפת הדיבור ששלטה על האוניה היתה יידיש. כל ההודעות במערכת הכריזה 
פעמים  הרבה  ביידיש,  כך  כל  שלט  לא  שהצוות  מאחר  ביידיש.  הועברו 
ההודעות התקבלו בצורה מצחיקה. לדוגמא באחד המקרים הודיעו ברמקול 
ביידיש בזו הלשון: "אלע פרואן ווס וילן קינדר, געא אופן דוקטור". הפירוש 
הוא: כל אישה שרוצה ילד תעלי על הרופא. ובעצם ניסו להגיד לכל הנשים 

בהריון לגשת לרופא. 
שבו  הרגע  לאותו  האוניה  את  לארגן  התחילו  השני  ביום  ההפלגה  בזמן 
תהיה ההתנגשות עם הבריטים שזה כלל גידור תיל סביב הסיפונים וחלוקת 
הכוחות לאורך הסיפון המרכזי שדרכו חשבו שהבריטים תכננו לעלות. היתה 
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החבלים  את  לחתוך  היה  ג'ונגל שתפקידם  בסכיני  מצוידת  קבוצה שהייתה 
שבאמצעותם הבריטים יתחברו לאוניה וינסו לעלות על האוניה. כמו כן פוזרה 
וקופסאות  לכל אורך הסיפון תחמושת לחימה שהיתה בעיקרה שקי תפו"א 
שימורים, בעיקר עם ריבה, שפתחו אותן והם היוו את התחמושת שאותה היו 
צריכים לזרוק על הבריטים. בנוסף, נערכו תרגולות לתפוס עמדות קרב ומשם 
לנהל מגע עם הבריטים. אני זוכר שמאוד העסיקה אותי השאלה איך תהיה 
ההתנגשות עם הבריטים ואיך אני אשחה לחוף.                                                                                                      
בקבוצה  שובצתי  דרור.  קבוצת  עם  יותר  והתחברתי  האוניה  על  הייתי  אני 
שהיתה צריכה להעלות את שקי תפוחי האדמה וקופסאות השימורים לסיפון 

השני. קיבלנו פותחן קופסאות קטן ואיתו פתחנו את קופסאות השימורים. 
בינתיים ארגנו את החיים ובעיקר דאגו לתעסוקה לילדים במקום. בדרך נולדו 

שני תינוקות. אחת האימהות נפטרה בלידתה.
היה לי כמו "חור" כזה שבו ישנתי. המיטות היו מסודרות בקומות כמו דרגשים 

ובתוכם נכנסנו לישון.
היינו עסוקים לפעמים בשירה, בעבודות שונות על האוניה וימי ההפלגה עברו 

די מהר. 

יום חמישי בשבוע, לקראת הערב כל מי  ביום הרביעי של ההפלגה, שהיה 
שהיה לו תפקיד באוניה עלו על הסיפונים - כל אחד למקומו, וכל יתר האנשים 
נשארו בתוך האוניה. רובם נשארו בפנים. ההערכה שלי, שבזמן ההתנגשות 
היו כ- 1,000 איש על הסיפון. זה גרם לכך שבזמן ההתנגשות ב 2 בלילה, 
נוצרה פאניקה נוראית בין האנשים בבטן האוניה כי הם לא הבינו מה מתנהל 

בחוץ והכל התחיל להתמוטט. 

ההתנגשות עם הבריטים

הבריטים מצידם תגברו את הכוח עד שביום הרביעי הם הגיעו לכוח ליווי של 
5 אוניות קרב. כל הזמן מטוסי סיור מלמעלה. מדי פעם המשחתות התקרבו 
לאוניה שלנו והמפקד הבריטי הציע לפיקוד שלנו שנעביר לאוניות שלו את 
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באחד  בקרב.  אותם  לסכן  למה  להילחם.  רוצים  אנחנו  אם  והנשים  הילדים 
המקרים הוא קיבל תשובה מהקפטן שלנו, הוא שאל אותו היכן היה בין השנים 
1940, 41 , 42 , 43 , 44  כשספינות עם יהודים ניסו להגיע לארץ כשברחו 
מהנאצים, אז לא היה לכם זמן וכוח פנוי לבוא לעזרתם ועכשיו )בליווי קללה 

עסיסית( תסתלקו מכאן. 
איזה  ידענו  לא  אז  עד  הרביעי.  או  השלישי  ביום  היה  זה  אם  זוכר  לא  אני 
שם ינתן לאוניה. שטנו תחת הדגל של הונדורוס ותחת השם האוריגינלי של 
האוניה "פרזידנט וורפל". ביום הרביעי  קיבלנו תשובה ממפקדת ההגנה בארץ 

שהשם העברי הוא "אונית ההגנה, יציאת אירופה תש"ז אקסודוס 1947". 
אני מניח שידעו שזה יהיה שם האוניה כי פתאום הופיעו שתי כרזות גדולות 
שמתחו אותן לאורך שני צידי האוניה ואז הורד הדגל הזר ובמקומו הונפו שני 

דגל כחול לבן. 
בבוקר.  שישי  ביום  הארץ  לחופי  להגיע  אמורים  היינו  התוכנית,  פי  על 
כשהאוניה היתה במרחק של כ - 100 ק"מ מחופי עזה, בשעה 2 לפנות בוקר, 
התקרבו משני צידי האוניה שתי משחתות שהאירו עם פרוז'קטורים חזקים, 
להם  לא שמעה  האוניה  לעצור.  האוניה  על  ברמקולים  ופקדו  סירנות  ליווי 
לקירות  מהחרטום  שיצאו  מוטות  עם  ונגחו  התקרבו  הם  לשוט,  והמשיכה 
זרקו חבלים  וניסו למוטט אותה. במקביל לכך,  האוניה שלנו, משני צידיה 
שבאמצעותם חיילים בריטים עברו לאוניה שלנו. כתגובה לכך, ניסינו לעצור 
סכינים  להם  שהיו  אנשים  קבוצת  היתה  החבלים.  חיתוך  באמצעות  בעדם 
לעלות  שהצליחו  בריטים  חיילים   20 החבלים.  את  לחתוך  היה  ותפקידם 
לאוניה שלנו נלקחו בשבי והורדו לתחתית האוניה. במהלך ההתקפה, השלכנו 
קופסאות שימורים ותפוחי אדמה. הבריטים השליכו פצצות של גז מדמיע. 
הצלחנו להתגבר על כך בעזרת מטליות שטבלנו במי בור )חומר מיוחד( נגד 
שלנו  והאוניה  נסוגו  כשהבריטים  הסתיימה  הזו  ההתקפה  העיניים.  צריבת 

המשיכה להתקדם במלוא המהירות לכיוון חופי הארץ. 
לאחר כשעה החלה התקפה שניה ובה הם הצליחו לפגוע בחלק התחתון יותר 
של סיפון האוניה ומוטטו את הקירות. הם החלו לירות עלינו וכמות הפצועים 
גדלה. מאחר שגם בהתקפה השניה לא הצליחו לעלות לאוניה, הם שוב נסוגו. 
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לקראת השחר, כשעוד היה חושך, הם תקפו בשלישית. הם ירו בתותח על 

עוד  ונהרגו  הסיפון  על  חיה  ירו אש  הם  המלחים.   אחד  ונהרג  הפיקוד  תא 

שניים מהמעפילים ביניהם ילד אחד. כשעלה השחר כבר היו 3 הרוגים וכ-

200 פצועים. היתה סכנה שמים יתחילו לחדור לאונייה אך הצוות של האונייה 

הוראה  נתן  שלנו  האוניה  מפקד  חיים.  בסכנת  פצועים  היו  כך.  על  התגבר 

להפסיק את הקרב )בניגוד לדעתו של הקפטן אייק אברמוביץ(.

מפקדת האוניה הודיעה לבריטים שאנו נמשיך בכוחות עצמנו לנמל חיפה. 

תוך כדי תנועה לחיפה היו כמה פצועים קשה שהועברו למשחתות הבריטיות 

לטפל  רפואי  וציוד  חבישה  חומרי  העבירו  הבריטים  רפואי.  טיפול  לקבלת 

בפצועים על האונייה. ראינו את ת"א אבל מרחוק. 

לקראת הערב האוניה של אקסודוס הגיעה לנמל חיפה. ברגע שהאוניה הגיעה 

ונעלם.  לילד  אותו  חבש  הכובע,  את  הוריד  האוניה  קפטן  לנמל,  בכניסה 

אוניית ההגנה, יציאת אירופה, תש"ס, "אקסודוס" 1947 לאחר הקרב עם הבריטים
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בהמשך נודע לנו שהקפטן שלנו הצליח להתחמק מהבריטים בחיפה, הוא חזר 
לרומניה ומוביל שוב אוניית מעפילים לארץ ושמה "אף על פי כן". 

נמל חיפה

כתוב  שבו  כרוז  קיבלנו  ושם  בחיפה  לרציף  האוניה  את  קשרו  הבריטים 
שהממשלה הפלשתינאית - הבריטית לא מוכנה לאפשר לנו להיכנס לארץ, 
יעבירו אותנו באמצעות שלוש אוניות מסע בריטיות לקפריסין ואנחנו נשהה 
שם עד שיגיע תורנו להכנס לארץ. לבסוף צויין שההודעה היא בתיאום עם 
להעברה  התנגדות  לגלות  לא  מתבקשים  אנחנו  ולפיכך  היהודית  הסוכנות 
הסיפון.  על  עלו  האוניה  נוסעי  רוב  חיפה,  לנמל  הכניסה  ברגע  לקפריסין. 
בחיפה היתה שביתה של חברת החשמל והיתה אפילה מוחלטת. יהודי חיפה 
הביעו את הזדהותם איתנו ובאותו הערב שהיה ליל שבת הדליקו את הנרות 

על סיפון האניה בנמל חיפה
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הנרות מרצדים  ראינו את  לכיוון הנמל. מהסיפון  כמו בחנוכה על החלונות 
מבעד לחלונות. באותו הרגע שנתגלה מראה הנרות המרגש היתה התפרצות 
ספונטנית של שירת התקווה ומיד אחרי זה החלה ההורדה מהאוניה. עברנו 
במסלול שכלל בעיקר איבוק של די.די.טי ממשאבות. על כל אוניה בריטית 
העלו 1,500 איש. אוניות אלו היו מיועדות להובלת מטען בתפזורת, בעיקר 
בשם  באוניה  הייתי  אני  הרצפה.  על  האוניה  בבטן  אותנו  שיכנו  גרעינים. 

"אמפייר רייוול". 

אוניית "אמפייר רייוול" )בחזרה לצרפת(

נגיע  שיט  של  שעות  מספר  שתוך  וציפינו  האוניה  לתוך  נכנסו  האנשים 
לקפריסין. לאחר כ- 10 שעות שיט עדין לא ראינו את קפריסין אלא רק ים. גם 
למחרת קפריסין לא נראתה באופק. לאחר זמן קצר הבנו שפנינו לא לקפריסין 
אוניות הגירוש הוחלט באופן ספונטני על  אלא בחזרה לאירופה. בשלושת 

שביתת רעב. היה קשר בין האוניות באמצעות מראות ואותות מורס. 
קיימנו שביתת רעב בדרישה שהבריטים יודיעו לנו לאן פנינו מועדות ולאחר 

זמן מה הבריטים הודיעו שמחזירים אותנו לצרפת לנמל היעד ממנו יצאנו. 
בינתיים התחלנו להתארגן לחיים בתוך האוניה וידענו שזה יהיה לזמן ארוך כי 
החלטנו שאנחנו בצרפת לא יורדים ויהי מה. הסיסמא היתה "לא לרדת". כמו 
כן קיבלנו החלטה שאם ישאלו אותנו מי אנחנו אז נאמר- "אני יהודי שגורש 
ישראל". התקבלה החלטה לארגן את החיים באוניה לשהייה ארוכה  מארץ 
יותר. הדבר הראשון היה לפנות איזור שיהיה מיועד לילדים. שם ארגנו אותם 
לפי גילאים וממש התחילו ללמד אותם כמו בבית ספר. במקביל, גם בינינו 
התארגנו לקבוצות, על מנת להקל על החיים במקום. הדבר היה נחוץ לצורך 
חלוקת המזון, יציאה לשירותים, מקלחות, לשאוף אוויר מדי פעם. במקביל 
מהאוניה  אותנו  להוריד  זאת  בכל  יחליטו  לאפשרות שהבריטים  נערכנו  גם 

בכוח. 
בלי  נסבל,  בלתי  חום  תמוז,  בחודש  ימים,   10 ארך  לצרפת  מחיפה  המסע 
אוורור. המזון שקיבלנו היה מבוסס על עודפי מנות קרב שנשארו לבריטים 
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מתקופת המלחמה, בחלקו היה מקולקל ולא ראוי למאכל. אני זוכר שמים ניתן 
היה לשתות על פי תור מסודר, בעזרת מצקת מתוך מיכל גדול. כשהתקרבנו 
למים הטריטוריאליים של צרפת יצאו לקראתנו ספינות דיג עם נציגי ההגנה 
מאירופה. על אחת מהספינות היה גם ראש מטה ההגנה – משה סנה. הם דאגו 

להעביר לנו מסר:
1. ממשלת צרפת לא תאפשר לבריטים להוריד אותנו בכוח, אך תהיה מוכנה 

לקבל אותנו אם נרצה לרדת באופן חופשי. 
וכן  מאחורינו  היישוב  שכל  וציינו  לרדת  לא  החלטתנו  את  מקבלים  הם   .2

העיתונות העולמית לצידנו. 
הדייגים הצרפתים שיצאו לדיג עברו על יד האוניות, למדו שתי מילים בעברית 
עם  יומי  עיתון  מן  להוציא  והוחלט  להתארגן  המשכנו  לרדת".  "לא  וצעקו 
הודעות. אני לא יודע איך השיגו נייר. כל יום התפרסם דף יומי עם סיפורים 

וכתבות. הוא נכתב בכתב יד ושמו היה "בדרך".

משלחת  מרסיי.  ליד  דה-בוק  פורט  בשם  דיג  לנמל  הגיעו  האוניות  שלוש 
בראשות קצין המחוז הצרפתי עלתה על האוניה ומסרה לנו מנשר ובו נאמר 
שממשלת צרפת מתחייבת לקבל אותנו ולהעניק לנו את כל הזכויות האזרחיות 
בצרפת לרבות מגורים ועבודה בהתאם למסורת הסולדריות של צרפת. כל זה 
גורם  יאושר לשום  ורק מרצוננו החופשי. לא  נרד אך  בתנאי אחד שאנחנו 

להפעיל לחץ או להוריד אותנו בכוח מהאוניה. 
באוניה שלנו היה גרעין נוער של השומר הצעיר, וביניהם היה ילד בן 12 ושמו 
יאנוש. כשהתכוננו ערב קודם לקבל את המשלחת הצרפתית למחרת היום, 
יאנוש לקח דגל שהיה לו, החביא אותו בתוך החולצה. בלילה טיפס על תורן 
הבוקר למשלחת הצרפתית. כאשר  עד  וחיכה שם  5 מטרים  בגובה  האוניה 
הקצין הצרפתי סיים להקריא את הודעתו הוא הוציא את הדגל והניף אותו על 
התורן ואז הקהל כתשובה לממשלת צרפת פרץ בשירת התקווה וזה היה אות 
ברור למשלחת הצרפתית שאנחנו מודים להם על הצעתם הנדיבה אך אנחנו 

נרד רק במקום אחד והוא ארץ ישראל. 
בינתיים הארגון באוניה נעשה הרבה יותר מסודר, התחלנו לקבל את האוכל 
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מהחוף שאורגן על ידי התנועה הציונית בצרפת והג'וינט, למורת רוחם של 

הבריטים. הצרפתים אפשרו לבריטים לעגון בפורט דה בוק רק בתנאי שיתירו 

להעלות לאוניה מזון ומצרכים חיוניים להקל על החיים בתוך האוניה. זה כלל 

גם רופאים ואנשי רפואה אחרים. הביאו גם ספרי לימוד ובתוך בטן האוניה 

הקצנו מקום ללימוד, לתפילה ואפילו קיימו מסיבות עונג שבת והרצאות. 

הבריטים ניסו במשך כל הזמן לשכנע אותנו לרדת. באחד המקרים בהם הגיעה 

משלחת של אנשי רפואה, עלה בחור אחד ג'ינג'י עם חלוק לבן וברגע שעלה 

על האוניה הוא זרק את החלוק הלבן והתערבב עם המעפילים במקום. מסתבר 

שזה היה גיורא, איש ההגנה שנשלח לתגבורת לצוות אנשי ההגנה באוניה. 

יחד איתו הצליחו להבריח לאוניה פצצה שהיה צריך להניח אותה בתחתית 

גאפן  זי  זאל  וועלט,  די  הערן  זאל 
פארזונדרעט

און פלאקערן זאל, ווי א פלאם:
טויזנט,  פיר  פון מעפילים,  ליד  דאס 

פינף הונדערט,
וואס קעמפן אויף כוואליעס פון ים

   עס קומט פון גיהנום,
   פון גאז און פון האס,

   דער ייד פון אקזאדוס,
   יציאת תש"ז.

   ער גייט צו באפרייונג,
   צום היימלאנד, צום ברעג,

   קיין ארץ-ישראל
   צו לוכטיקע טעג.

היטלערס  פון  ארויס  נעכטן  ערשט 
אשוויענטשיסס

דעם  צו  דערגרייכט  שוין  קוים  און 
ברעג:

אט  צוריק  קראטן  הינטער  פאריאגט 
די מענטשן,

אין שווימענדע תפיסות, האט דושעק.
   עס קומט פון גיהנום...

זין,  דיינע  פאלק:  מיין  רואיק,  זיי 
דיינע טעכטער,

הינטער די קראטן פארשפארט,
שיצן דיין כבוד מיט העלדנמוט עכטש

מעפילים – דיין אוונגארד!
   עס קומט פון גיהנום...

"עקזאדוס" הימן )המנון אקסודוס(
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האוניה בחדר המכונות וברגע שיורידו אותנו, האוניה תתפוצץ. 

נרד  לא  שאם  אולטימטום  לנו  נותנים  שהם  הבריטים  לנו  הודיעו  אחד  יום 

תוך 48 שעות בצרפת, כל הצי ירים עוגן וישוט לכיוון גיברלטר. וכך היה, 

האוניות עזבו את צרפת ושטו לגיברלטר. שם עמדנו כיומיים. גם בגיברלטר 

ניסו לשכנע אותנו לרדת. אני זוכר מצב שהיינו צריכים להכניס את הפצצה 

והיו צריכים לפתוח חור ברצפה בכדי שיוכלו להוריד את הפצצה. כדי לשגע 

את הבריטים היו כולם קמים בלילה עם הילדים וצועקים ושואגים שעות, ואז 

גיורא היה עובד כדי להכין את החור. 

לאחר יומיים בגיברלטר כל הצי הרים עוגן ונכנס לים האטלנטי והחל לשוט 

צפונה דרך התעלה הבריטית ובסוף הוא הגיע להמבורג בגרמניה. 

בדרך אישה כרעה ללדת. התינוק מת בלידה ואז הצי הבריטי החליט לערוך 

טקס קבורה ממלכתי צבאי לתינוק. כל הצי נעצר והם עשו טקס, הורידו את 

ימית. הכניסו את  וכולם עמדו במסדר. עשו קבורה  כבוד  הדגל עם משמר 

הילד לתוך תיבה קטנה וזרקו אותו לים. אחד הדברים המרשימים והמזעזעים.

 

עברית: חיים גורי
העולם, יקשיב פעור פה לשירם המתלקח של ארבעת אלפים וחמש מאות 

מעפילי 'אקסודוס' הלוחמים על גלי הים.
הוא בא מהגיהנום, מהשנאה והגאז, היהודי מ'אקסודוס' יצאת תש"ז.

הוא צועד לשחרור אל מולדת וחוף, לארץ-ישראל אל ימי האור.
רק אמש יצא הוא מאושווינצ'ים – מיידנק והנה כבר הגיע אל חוף,

הוחזר הוא אחרוה בין התיל בכלא הבריטי הצף.היה שקט, עמי, בניך ובנותיך 
הסגורים מאחורי סורגים מגינים על כבודך בגבורה אמיתית. המעפילים הם 

האוונגארד שלך!
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המבורג 

שאנחנו  הקיימת  בהחלטה  המשכנו  המבורג.  לכיוון  לשוט  החלו  הספינות 
כל  בנפרד.  אחד  כל  להוריד  יצטרכו  הבריטים  מרצון.  מהאוניה  יורדים  לא 
זה היה נכון לגבי שתי האוניות האחרות. באוניה שלנו "אמפר רייוול" היתה 
הוראה מצד המפקדה שיש לרדת מהאוניה בלי התנגדות ואפילו קצת מהר 
מכיוון שבזמן ההפלגה מצרפת הצליחו להבריח מוקש לאוניה שהניחו אותו 
בחדר המכונות. כדי להמנע מכך שהפיצוץ יתפוס אותנו על האוניה אנחנו 
ירדנו באופן חופשי, מה שהדליק נורת אזהרה אצל הבריטים לאחר שבאוניה 
שלפנינו היתה התנגדות אלימה בזמן ההורדה והבריטים הורידו אנשים בכוח 
באוניה  רציני  חיפוש  ערכו  הבריטים  ירד  שהאחרון  לאחר  מיד  אחד.  אחד 
המפקדה  לבניין  אותו  הביאו  אותו,  לנטרל  הצליחו  הם  המוקש.  את  וגילו 
שלהם בהמבורג וכינסו מסיבת עיתונאים להראות כמה הציונים ברוטאליים 
כשהטמינו מוקש באוניה. מה שהבריטים לא ידעו שלמוקש הזה היה מנגנון 
כפול, מנגנון הפעלה מוסתר שהם לא הצליחו לגלות. בזמן מסיבת העיתונאים 
המנגנון המוסתר הפעיל את עצמו והתפוצץ. למזלם לא היו נפגעים בנפש אך 

בניין המפקדה נהרס כמעט כולו. 
היתה  ההתנגדות  ובה  גור',  די  'אוקיאן  אונית  על  היה  ביותר  הקשה  הקרב 
מאורגנת על ידי איש הנהגת השומר הצעיר, מרדכי רוזמן. שם הבריטים הורידו 
את האנשים מהאוניה לרכבת בידיים, עם מכות. את המכות הכי קשות ספגו 
זיהו שהם המנהיגים. כשהגיע תור האוניה  מרדכי והקבוצה שלו. הבריטים 
שלנו לרדת, ירדנו לבד. ברגע שבו ירדתי מהאוניה ודרכתי על רציף גרמניה, 
היתה לי הרגשה נוראית: מצד אחד, כשהתחלתי לצעוד על האדמה, הלכתי כמו 
שיכור כנראה בהשפעת האוניה. מאידך היה לי קשה מאוד לקבל את העובדה 
שהנה אני עוד פעם על אדמת גרמניה ובמיוחד כשראיתי את הרכבת. אמנם זו 
לא היתה רכבת משא אלא נוסעים אבל החלונות היו עם גדרי תיל ומשמרות 
של חיילים בריטים עם כלי רכב משוריין בעיקר ברנקרים ורכב משוריין קל. 
כך הוכנסנו לרכבת- כל 1,500 האיש שהיינו על האוניה. ומשם הרכבת נסעה 
מורכב  היה  המחנה  דורף.  פפן  שנקרא  ליבק,  יד  על  למקום  ישירה  נסיעה 
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אותנו  חילקו  עץ.  מצריפי 
מיטות  וקיבלנו  לקבוצות 
הצריפים  בתוך  קומות  על 
שיצאתי  אחרי  ושנתיים 
ממחנות הריכוז באוסטריה 
שוב  עצמי  את  מוצא  אני 

מאחורי גדר תיל. 

למחנה  מהנמל  הדרך 
אבל  כשעתיים.  נמשכה 
שהנה  מועקה  לי  היתה 
שוב מובילים אותי למחנה 
למרות שהשומרים  מעצר, 
הם בריטים, ואלו החיילים 
הנאצים  נגד  שנלחמו 
חיילים  ביניהם  היו  ואולי 
בלזן  ברגן  את  ששחררו 
אנחנו  והנה  ובוכנבלד. 
אותם  ידי  על  מובלים 

הכוחות למחנה הסגר כמו פושעים. אני זוכר שבמהלך כל הנסיעה ראינו שבכל 
צומת עמדו כלי רכב בריטים משוריינים וכן בכל תחנה. המחנה שאליו הגענו, 
היה בעצם קסרטין ששימש מחנה צבאי. המחנה כולו היה מגודר בגדרי תיל. 
בכניסה היה שער והשומרים בשער היו גם מהמשטרה הגרמנית וגם מהצבא 
על  ישבנו  היחידי,  הייתי  שלא  זוכר  אני  המחנה  לתוך  כשנכנסתי  הבריטי. 
ידענו  לא  אז  ואנחנו  בגרמניה,  פעם  עוד  אנחנו  הנה  בבכי.  ופרצנו  הקרקע 
ולא דמיינו עד כמה אנחנו קרובים למהפך הגדול שהתרחש כחודשיים לאחר 
מכן )התאריך היה 28-29 בספטמבר 1947(. והנה בנובמבר התקבלה החלטה 
בעצרת האו"ם על הקמת מדינת היהודים. חצי שנה לאחר מכן המדינה קמה 
בפועל. אז, זה היה נראה כל כך רחוק וכל כך דמיוני. אני זוכר שהבנתי שאני 

ב-1947 במחנה ליבק בגרמניה
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הולך לקראת משהו לא ידוע. על מנת להקשות על הבריטים קיבלנו הנחיות 

שאף אחד לא יגלה את זהותו האמיתית. ואם יחקרו אותנו על הדרך שעברנו, 

על כל שאלה כזאת תהיה תשובה- מה שמך? אפשר לא לענות, או לתת כל 

שם שהוא דמיוני וקשור לדמות אמיתית או דמיונית מוכרת- צ'רלי צ'פלין. 

ולשאלה כגון מהיכן הגעת? התשובה- אני יהודי שגורש מא"י. לגירוש היתה 

משמעות נוראית עבורי, לאור העובדה שלאחר כל המאמצים אני מוצא את 

עצמי שוב בגרמניה מאחורי גדרות תיל. 

בסוף כשהבריטים ראו שאין להם פיתרון הם החליטו לתת לנו מספרים- אני 

קיבלתי מספר ולפי המספר נרשמנו במחנה. בשלב קצת יותר מאוחר היתה 

והחלו  לילדים  לימודים  לארגן  התחילו  ארוכה.  לשהיה  במחנה  התארגנות 

ידיעות  ובו  יום היה מתפרסם דף עיתון  וכל  להוציא עיתון שנקרא "בדרך" 

מספר  רשמו  ושם  אקסודוס  מעפיל  תעודות  הוציאו  מסוים  בשלב  כלליות. 

במחנה ליבק עם קבוצת נוער, אוקטובר 1947
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שהבריטים נתנו. לצערי, התעודה הזו לא נמצאת כיום בידי מכיוון שכשעזבתי 
את המחנה כחלק מיחידה מגויסת ללוחמה בארץ, נסעתי עם מסמכים מזויפים 
ונדרשנו להשאיר את כל המסמכים שיכולים לזהות אותנו כמעפילים. הובטח 
לי שמאוחר יותר אקבל את התעודה. הבטחה זו לצערי לא קוימה מעולם. גם 
תמונות השארתי שם ולא קיבלתי יותר. כך החלו החיים המשעממים במחנה. 
ספר,  בתי  הקימו  היתר  בין  אפשריים,  לחיים  במחנה  להתארגן  החליטו 
תולדות  העברית,  בלימוד  התרכזו  ובעיקר  לימוד  קבוצות  ילדים  גני 
למסגרת.                                                             ולהכניסם  האנשים  את  להעסיק  רצו  קודם  הציונית-  התנועה 
בשלב מסוים הבריטים ניסו להיפטר מאיתנו, הם הביאו את האונר"א ורצו 
למסור אותנו אליהם. האונר"א הקימו אוהל, לקחנו את האוהל, פירקנו אותו 

וזרקנו אותו מעבר לגדר. 
רואים  ואנחנו  ישראל  מארץ  שגורשנו  יהודים  שאנחנו  להם  הודענו  אנחנו 
עצמנו כשבויי מלחמה של הצבא הבריטי ועל כן אנחנו זכאים לקבל את כל 

השירותים של שבויים ונאכל רק אוכל של הצבא הבריטי וכך היה. 
בכל בלוק התארגנו כשלושים איש. לקחנו אוכל במרוכז מחדר האוכל. בבלוק 
היינו משפרים את האוכל ביחד. ואכלנו יחד. קיבלנו הבטחה מההגנה שהם 

לא ישבו בשקט עד שהאחרון מאיתנו יעלה לארץ. 

בדרך חזרה לארץ - גח"ל )גיוס חו"ל(

ב - 29 בנובמבר 1947, שמענו מאיזה רדיו בודד שהגיע למחנה, את החלטת 
האו"ם על הקמת מדינת יהודים בארץ ישראל. כבר לפני כן התחילו לדבר איתנו 
שהארץ מתכוננת למלחמה ושכבר ברור שתהיה מלחמה והתחילו לחשוב איך 
לגייס נוער לארץ. לאחר החלטת האו"ם על הקמת מדינה יהודית, היה ברור 
שתהיה מלחמה כי הערבים לא קיבלו את ההחלטה. מדינות ערב הודיעו בגלוי 
שאם תוקם מדינת היהודים ב - 15 במאי 1948 לפי החלטת האו"ם, הם יפלשו 
בכוח ולא יתנו להקים את המדינה. ביישוב החליטו להתכונן לקראת המלחמה 

הצפויה שתהיה עם ערביי הארץ בהשתתפות צבאות מדינות ערב. 
בארץ התחילו הפרעות, בעיקר התחילה מלחמה על צירי התנועה שהתנהלה 
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על ידי כנופיות מקומיות. התחילו לגייס כוח לשורות ההגנה. במקביל התחילו 
גם לגייס נוער יהודי בחו"ל וכן התרכזו במיוחד במחנות העקורים באירופה. 
כך גם הגיע אלינו צו הגיוס ואז אני מחליט להתגייס. הקימו במחנה מין לשכות 

גיוס באוהלים.
אומר  ואני  הגיוס,  באוהל  קר  היה  בחוץ,  בבוקר  עומד  עצמי  את  זוכר  אני 
אמת,  לדבר  ולהתחיל  לעצמך  לחזור  להתחיל  הזמן  הגיע  הנה  דוד  לעצמי- 
להגיד את האמת, להפסיק לשקר ולזייף את הגיל. אתה אדם שצריך לחיות 
את האמת שלך. נכנסתי פנימה לאוהל הגיוס, הנציג שאל אותי לשמי, ומתי 
נולדתי, אמרתי לו שנולדתי ב - 7 בנובמבר 1930. הוא הודיע לי שלא ניתן 
לגייס אותי מכיוון שאני עוד ילד, רק בן 17. צחקתי לעצמי, אך ברור שהייתי 
האמנתי שאני  לא  כי  נוראית,  בהרגשה  הייתי  הולך.  מה  הבנתי  לא  מרוגז. 
נכנסתי  נאלץ לשקר.  אני  גם  ויהי מה  אז החלטתי שאני מתגייס  ילד.  עוד 
שנית לאוהל לשולחן אחר. שוב שאלו אותי מה שמי, ומתי נולדתי. עניתי 
אמרו  מגויס.  אתה  טוב,   - היתה  והתגובה   ,1929 בנובמבר   7 ב-  שנולדתי 
לי שאקבל הודעה בהמשך. לאחר זמן מה, ריכזו אותנו בקבוצה של 43 בני 
פרטיזנים.  אפילו  יותר,  מבוגרים  חלקם  נוער,  תנועת  בוגרי  בינינו  נוער, 
אחד מהמגויסים היה קצין לשעבר בצבא הסובייטי. אני הייתי הצעיר ביותר 
במקלות.                                                                                יבש,  נשק  של  אימונים  בעיקר  להתאמן  התחלנו  שם.  בחבורה 
עד שיום אחד )הזמנים קצת מטושטשים לי( היינו צריכים לצאת מהמחנה. 
היה עלינו להתייצב למסדר חולים ואת החולים היו לוקחים באוטובוס בריטי 
אותנו. אבל, במקום  צריכים לבדוק  היו  חולים בליבק, שם הרופאים  לבית 
לנו  חיכה  ושם  הבניין  מאחורי  לפינה  אותנו  כיוונו  החולים  לבית  להיכנס 

אוטובוס שלקח אותנו לאיזושהי תחנת רכבת. 

לא כל כך רצינו לעזוב את המזוודות שלנו במחנה, אך מסרנו אותן למארגנים 
של הגיוס שהבטיחו לנו שנקבל אותן יותר מאוחר ואכן קיבלנו אותן בצרפת. 
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עליה ד'

אחרי נסיעה של כמה שעות הגענו לצרפת, בלי כרטיסים ופספורטים. בצרפת 
שיכנו אותנו במחנה שהיה באיזור העיר ליון. המחנה נועד לאימונים צבאיים 
לקראת הגיוס לצבא אבל הוא הוסווה ונראה כמו מחנה אימונים למדריכים 
של החלוץ הצעיר. אנחנו הגענו לשם בחודש ינואר ושהינו עד חודש אפריל. 
עברית  שיעורי  לקבל  התחלנו  לארץ.  העליה  לקראת  אותנו  הכינו  במחנה 
יותר אינטנסיביים למרות ששלטתי די טוב בעברית. אני לא יודע בדיוק איך 

הצלחתי, אך דיברתי כמעט חופשי לגמרי. בנוסף, עברנו אימונים צבאיים. 
יום אחד אמרו לנו שאנחנו נעלה בעליה ד'- זו היתה עליה באוניית נוסעים 
לי שאני  וסיפרו  אותי  זוכר שצילמו  אני  מזויף.  היה  רגילה, אבל הפספורט 
מקבל פספורט, עם שמי האמיתי ותמונה שלי. היה כתוב שנולדתי בפולין, 
ואני גר בת"א ברח' גאולה 7. קיבלתי תדרוך מדויק על מיקום הרחוב, כיצד 

נראה ואיך נראית סביבתו. 
בסוף חודש אפריל, הסיעו אותנו לנמל מרסיי בליווי הפספורטים עם כרטיס 
עלייה לאונייה. שם עלינו לאוניית "קדמה" כמו כל נוסע רגיל והתנאים שהיו 
שם לעומת אקסודוס –  היו חלום. היינו רק שניים בתא והפלגנו לארץ. אני 
זוכר שמה שבלט באופן מיוחד בתוך האונייה, שבכל פינה היו לוחיות עם 
כרזות "שמור לשונך- אויב מאזין". מזה הבנו שהבריטים כנראה פיזרו סוכנים 

על האונייה. 

ההפלגה לארץ היתה די נוחה והים היה די שקט. האוכל היה מצוין ולאחר 
הפלגה של 4-5 ימים הגענו לחיפה ביום שישי. לא היתה שום טקסיות בכניסה 
אחד,  מצד  נרגש.  נורא  הייתי  אני  "רגיל".  להתנהג  צריכים  היינו  כי  לנמל 
מה  בין  השוויתי  שני  ומצד  מזויף  שלי  שהפספורט  שיתגלה  נורא  פחדתי 
שקרה לפני 9 חודשים לבין מה שקורה עכשיו. האוניה נקשרה לנמל והחלה 
הירידה. עברנו לאולם קבלת הנוסעים. על הפספורט שלי בפינה הפנימית 
בדף האחרון, היה מצוין מ.ג. שלאחר מכן הבנתי שהכוונה היתה – מגויס. 
לאחר בדיקת המשטרה הבריטית, כנראה גם שוטרים יהודים היו שם, מישהו 
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סימן לי לפנות לאיזושהי פינה. בדרך, כשהחזקתי את הפספורט, מישהו שלף 
לי אותו מהידיים בכדי לתת למישהו אחר. 

מלחמת העצמאות

מהנמל העבירו אותנו באוטובוס לבניין הטכניון בחיפה. למחרת העבירו אותנו 
למחנה מאיר בתל אביב, שם עברנו תהליך של גיוס, קיבלנו בגדי חאקי וישר 
הועברנו עם רכב לעמק הירדן דרך עפולה, כפר תבור, יבניאל, קבוצת כינרת 
עד אשדות יעקב. שם נאמר לנו שאנחנו מצטרפים לגדוד 12 של חטיבת גולני 
שרובו היה מורכב מאנשי העמק וטבריה. חלק מאיתנו מיד הלכו לתת עזרה 
בלילה עם ארגז תחמושת לקיבוץ גשר. את הימים הראשונים בילינו באשדות 
יעקב בהתארגנות והתחלנו להתאמן. חלק מאיתנו קיבל נשק ואני קיבלתי 
רובה קנדי. התחלנו לעשות שמירות באשדות יעקב- "הג'ונגל" של אשדות 
יעקב )מטע בננות סבוך ליד הירמוך(. לא לגמרי ידעתי היכן אני נמצא. שיבצו 

אותנו לפלוגה ב' של הגדוד. המ"פ היה חיימקה ליבקוב, תושב יבניאל.
 

החופשה הראשונה לפני המלחמה

לחלק גדול מהקבוצה היו קרובי משפחה בארץ. אני ידעתי שיש לי בן דוד 
בשם מרדכי דויד שהגיע לארץ כבר בתחילת שנות ה-30 וגר בפתח תקוה. 
בנוסף, היתה לי בת דודה שיחד הגענו לאושוויץ ושם נפרדנו. בסיום המלחמה 
נודע לי שהיא היתה בברגן בלזן ולאחר השחרור הועברה עם קבוצת נוער 
לשוודיה ובשנת 1946 בעליה ב' נסעו לארץ. הם הגיעו לחיפה, משם גורשו 
לקפריסין ובמהלך 1947 שוחררה מקפריסין והגיעה לארץ. היא היתה אחות 
של מרדכי. אנחנו פנינו למפקד הפלוגה וביקשנו שיאפשרו לנו כמה ימי חופש 
כדי שנוכל להפגש עם הקרובים שלנו לפני שנכנס לפעילות מלאה במסגרת 
הגדוד. נענו לבקשתנו והוציאו את כל הקבוצה. קיבלנו חופשה של 48 שעות 
ואני זוכר שנסענו במשאית עד עפולה וקיבלנו את המשכורת הראשונה שלנו 
ומחיפה נסעתי לתל  לירות. מעפולה נסענו לחיפה באוטובוס של אגד   2 –
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אביב וירדתי בפתח תקוה לפנות ערב. מאחר שלא ידעתי את הכתובת ירדתי 
בתחנה המרכזית בפתח תקוה וצעדתי ברגל לאורך רחוב שטמפפר עד רחוב 
יכולתי  לא  כי  בדרך  שאני  ידעו  לא  הם  במפתיע.  אליהם  והגעתי  הירקנים 
להודיע להם על בואי. הם גרו בצריף. הילדים היו בחוץ ואני שאלתי איפה 
גר מרדכי בהם. הם אמרו שבצריף הזה. למרדכי היו שלושה ילדים, ציפורה 
הגדולה שהיתה כבת 10. היא הובילה אותי לבית והראשונה שפגשתי היתה 
לאושוויץ  היחידה ששרדה ממשפחתה שהגיעה  הדודה שלי שהיא  בת  חיה 
ביחד עם המשפחה שלנו. חיה הגיעה לאושוויץ עם הוריה ועוד 3 אחים. מרדכי 
ניצל כי היה בארץ וגם האח השני מנדי שהיה אז בצבא הצ'כי. נכנסתי הביתה 
זוכר  אני  מהבית.  שזכרתי  התמונות  לפי  אותו  וזיהיתי  מרדכי  את  ופגשתי 
שדבר ראשון נכנסתי למקלחת. וכמעט כל הלילה ישבנו ודיברנו. אני בעצם 
הייתי זה שמסרתי להם דרישת שלום חיה ממנדי לאחר שפגשתי אותו בפראג. 
סיפרתי להם על החתונה של מנדי עם רבקה. מרדכי היה איש הגנה והוא היה 
שומר באיזור פתח תקוה וראש העין. למחרת נסעתי לתל אביב. הייתי נורא 
סקרן לראות איך נראית העיר ששמעתי עליה סיפורים. דבר ראשון הלכתי 
לחפש את רחוב גאולה 7 כי זו היתה הכתובת שלי בפספורט המזויף שאיתו 
הגעתי לארץ. אני זוכר שנסעתי עם אוטובוס עד חוף הים, ירדתי ומצאתי את 
רחוב גאולה והסתבר לי שכל מה שסיפרו לי אכן היה נכון. חזרתי לפתח תקוה 
וכשהגעתי לביתו של מרדכי חיכתה לי שם הפתעה. בפתח תקוה גרו עוד כמה 
אנשים שהם הגיעו לארץ אחרי המלחמה והם חיכו לי ועשינו היכרות, אכלנו 
לפני  בדידות. למחרת,  להרגיש פחות  יחד ארוחת ערב משותפת. התחלתי 

שיצאתי ונפרדתי הוא נתן לי חצי לירה וזה היה שווה אז הרבה כסף.

על הכרזת המדינה שמענו ביום שישי על יד דלת חדר האוכל באשדות יעקב 
היתה  הקיבוץ.  על  הירדנית  מההפגזה  מוקדם  התעוררנו  בשבת  ולמחרת 
פגיעה במבנה ההאנגר שבו התגוררנו וספגנו את החלל הראשון מהקבוצה 
שלנו. חלקנו, כולל אני, צורפנו ליחידה שהביאה אותנו לכנרת לצורך תגבור 
זוכר  ואף אחד לא הסביר לנו מה הולך להיות שם. לאחר מכן אני  בדגניה 
שהיינו במשטרת צמח, שם שמרנו על המשטרה. לאחר כמה ימים כשהסורים 
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תקפו, נסוגנו מצמח. אז העבירו אותנו חזרה לאשדות יעקב. כאשר הוכרזה 
חדש  נשק  קיבלנו  ושם  תבור,  בכפר  להתארגנות  עברנו  ראשונה  הפוגה 
המקלעים  במחלקת  שובצתי  ואני  מסייעת  פלוגה  הקימו  מצ'כיה.  שהגיע 
של מקלעי בז"ה צ'כי. בין אימון לאימון תפסנו משלטים באזור סג'רה מול 
תורע'ן ולוביה. בסיום ההפוגה הראשונה, היינו בסג'רה. כוחות קעוג'י שבאו 
מלבנון והכפריים המקומיים, תקפו את סג'רה כשמטרתם היתה לכבוש את 
תבור- כפר  צומת  על  ולהשתלט  תבור  כפר  לכיוון  להתקדם  ומשם  סג'רה 
יבניאל בכדי לנתק את הצפון ממרכז הארץ ]בערך בחודש ינואר- פברואר, 
התחבורה לטבריה ומשם לגליל העליון והחולה, התנהלה מחיפה דרך עפולה, 
כפר-תבור, יבניאל, כנרת, טבריה ולצפון, זאת בגלל שהציר שהשתמשו בו 
חיפה-נצרת-צומת סג'רה )שכיום נקרא צומת גולני( היה בשליטת הערבים[. 
תפקידו של הגדוד בסג'רה בשלב ראשון, למנוע מהכוחות של קעוג'י לכבוש 
ובשלב השני לצאת מסג'רה, לתקוף,  לכיוון כפר תבור,  ולפרוץ  את סג'רה 

לכבוש את כפר לוביה ולהשתלט על הצומת. 
כשהגעתי  תבור.  הר  על  להשתלט  קטן  כוח  נשלחנו  ההפוגה  סוף  לקראת 
למעלה ההר עם מקלע בז"ה- התברר לנו שהכוח של כנופיות קעוג'י שהחזיקו 

את המקום הספיקו לברוח לפני שהגענו כך שהפסגה נכבשה ללא קרב. 
ג'יפ המ"פ, עמוס מוקעדי  לצוות  צורפתי  לקראת תחילת הקרבות בסג'רה, 
בתפקיד מספר שתיים למקלען ומחליף קשר של המ"פ. נסענו בג'יפ מעמדה 
סג'רה  ובין המשלטים של  ומחלקת מרגמות  בין מחלקת המקלעים  לעמדה 
שהיה המשלט המערבי מול תורע'ן הצפוני ומשלט מול לוביה, וכן כוח קטן 
בין  הקרבות  של  השלישי  או  השני  ביום  בסג'רה.  החווה  בתוך  היה  שהוא 
קעוג'י לסג'רה ספגנו אבידות. לאחר הסתערותו של קעוג'י, הורידו אותי ואת 
המקלען מהג'יפ והעבירו אותנו לתגבור צוות המקלע שהוצב בחוות השומר 
מול תורע'ן. משם ירינו על תורע'ן. בחצר חוות השומר היתה מרגמת דוידקה 
שירתה פגז לכיוון תורע'ן. את הפגז השני אי אפשר היה לירות משום שהקנה 
התפוצץ עם הפגז הראשון. בבוקר העבירו את צוות המקלע שלי לתגבור של 
זה כנראה קיבלנו תגבורת של שתי מרגמות 120  המשלט המערבי. בשלב 
תורע'ן  לכיוון  גם  וכנראה  גולני  בצומת  שהיה  הכוח  לכיוון  שירו  מילימטר 
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ולוביה. הגדוד התכונן לכבוש את לוביה זאת לאחר שהיה לחץ מצד קעוג'י 

על סג'רה. החטיבה דיללה את הכוחות בסג'רה ודרך יבניאל וטבריה התכוננו 

בהכנה  למצפה  מערבית  עמדות  כשפרשנו  טבריה.  מצד  לוביה  את  לתקוף 

לתקוף את לוביה, ולקראת בוקר כשאנחנו מוכנים להיכנס לתקיפה על לוביה, 

החלה בריחה המונית מהכפר, כנראה בעקבות ההפגזה של המרגמות. נשאר 

לנו רק להיכנס ולהשתלט על הכפר, ולוודא שכולם עזבו צפונה ללבנון. )כפר 

לוביה זה כפר מרצחים. במשך 40 שנה הישובים סביב, כמו מצפה, כדורי, 

טבריה וסג'רה סבלו מהתנכלויותיהם על התחבורה הציבורית לטבריה(. מיד 

את  לטהר  החלה  החבלה  מחלקת  לעזוב,  אותם  לעודד  ללוביה  כשנכנסנו 

הכפר בחומר נפץ ותוך כמה ימים כל הכפר נמחק. הגדוד המשיך לנוע לכיוון 

באחת ההפוגות בזמן המלחמה, אני מימין )עם כובע ושפם(
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הכפרים. 

הכפרים עילבון ותורע'ן נכנעו והוציאו דגלים לבנים. הוכרז בהם עוצר ואז 

הוטל עלינו לתפוס עמדות לאורך הציר שבו נעה השיירה של תושבי לוביה 

שצעדה לכיוון לבנון. הימים היו ימים חמים מאוד, חודש יולי. 

אני זוכר כשעמדנו על הכביש בצומת והשיירה של הערבים מכפר לוביה הלכה 

לצפון, היתה אישה עם ילדים שהחזיקה ילד קטן בידיים והיא ביקשה :"מיה" 

)מים(. הוצאתי את המימיה שלי והגשתי לה. חייל שהיה שם מאחת מפלוגות 

יד  ניגש ובמכת  הגדוד שלא הכרתי אותו, ראה שהגשתי את המימיה שלי, 

העיף לה את המימיה. באותו רגע הזדעזעתי כולי וקפצתי על החייל והכנסתי 

החיילים  החייל כשיתר  ובין  ביני  והתפתחה תקרית  הרובה  כת  עם  לו מכה 

במקום הפרידו בינינו. אני לא יודע בדיוק איך זה התפתח אבל כשהערביה 

אחותי  את  שהחזיקה  שלי  אמא  של  התמונה  לי  קפצה  מים,  ביקשה  הזאת 

כשהיתה בת 8 והתחננה לקצת מים בקרון לאושוויץ והיא פנתה לאבא במעין 

חוסר אונים גדול ושאלה: "יוסל, מה עושים?" לא יכולתי להבין איך אפשר 

למנוע מים מילד. עד היום התמונה הזו רודפת אותי בתקוה שזה היה מקרה 

מצעד לכבוד שנה לשחרור טבריה, אני, החייל השני מימין
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יוצא דופן ולא כך נהגו ביתר המקומות. 
כעבור זמן מה נעשתה "סולחה" ביני ובין החייל. מאז נרקמה ידידות גדולה 

בינינו.
בסיום מבצע חירם לשחרור הגליל, החטיבה קיבלה פקודה לרדת דרומה. גדוד 
12 – ברק, מתמקם במחנה ג'וליס ומתארגן לקראת הבאות. לאחר השתלטות     

על מרכז הנגב, כולל באר-שבע, התכוננו לכבוש את רצועת עזה. 
כחלק מהכוח שתפקידו  כרם שלום  לאזור  יורד  12 במסגרת החטיבה  גדוד 
הזו לא צלחה.  והדרומי. ההתקפה  להשתלט על רצועת עזה בחלק המרכזי 
חטיבות   1949 מרץ  בפברואר-  בערך  מכן  לאחר  אחורנית.  נסוגים  הכוחות 
אילת.  שהיא  אום-רשרש  את  ולכבוש  להשתלט  הוראה  קיבלו  וגולני  הנגב 
גדוד 12 כגדוד לא השתתף בפעולה הזו והגדוד הקצה כוחות ביניהם כיתת 
מקלעים ומרגמות 81 מ"מ, תגבור לגדוד 13 ובמסגרת גדוד 13 אני ממשיך עם 

פעילות החטיבה עד כיבוש אום- רשרש, מפרץ אילת. 
אנחנו נשארנו פרק זמן באבטחת המקום. לאחר מכן חזרנו ליחידת האם שלנו 
בגדוד 12 ששכן במחנה עמנואל )ג'וליס(. המשכנו להיות בגדוד כאשר חלק 

מהזמן עשינו פעילות מבצעית במשלטים ברצועת עזה. 

המעבר למושב עובדים

מאקסודוס  ביחד  שהגענו  שלנו  הקבוצה   1949 שנת  סוף  לקראת  בערך 
בעתיד  עצמנו  את  רואים  שאנחנו  החלטנו  תש"ז,  גרעין  לעצמנו  ושקראנו 
נציגות  עם  קשר  יצרנו  בגדוד  המ"פ  בעזרת  מושבית.  התיישבות  במסגרת 
תנועת המושבים. הם אפשרו לנו לקבל 30 ימי חל"ת, והגענו לבאר-טוביה 
כגרעין ללמוד להכיר מהי התיישבות מושבית בארץ. קבלת הפנים בבאר- 
טוביה היתה מאוד יפה, שיבצו כל אחד מאתנו למשק אחר. עשינו את כל 
ובנוסף קיבלנו מדריך מלווה שהדריך  והפעילות שנעשית במשק  העבודות 
אותנו חברתית לגיבוש וגם להבין את התהליכים של ההתיישבות העובדת 

בארץ. 
באר טוביה היה המקום הראשון בו הרגשתי בצורה מאוד חזקה, אדם רצוי 
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במקום. לא התייחסו אלינו כאל פליטים או כ"סבונים", לא הזכירו לנו מהיכן 
באנו, אלא נתנו לנו להרגיש שאנחנו חלק בלתי נפרד מהמשפחה ומהמקום. 

אני שובצתי במשפחת בן עמי ואביבה הראל. 

עם סיום החל"ת התברר לנו שבינתיים החטיבה עזבה את מרחב הדרום וחזרה 
לשרת  והמשכנו  לגדוד  חזרנו  בצפון.  פילון  במחנה  מוקם   12 וגדוד  לצפון 
כמה חודשים ובאפריל 1950 שוחררנו מהצבא. בתקופה זו התארגנו כגרעין 
היו  החיים  עצמאי.  כגרעין  כבר  היינו  ושם  רחובות  ליד  כפר-ביל"ו  במושב 
ולינה משותפת. קיימנו כלכלה משותפת. חלק  חיים משותפים- חדר אוכל 
מאיתנו עבדו במושב כפר ביל"ו. החליטו לסלול כבישים פנימיים והעסיקו 
אותנו בעבודה זו. חלקנו עבדנו בעבודות חוץ ברחובות. אני אישית התחלתי 
לעבוד בחלוקת חלב בתנובה ברחובות. המחלק היה חבר מושב כפר-ביל"ו 
והוא קיבל אותי איתו. בזמנו חלוקת החלב נעשתה בכדים של 30 ליטר. יום 
העבודה התחיל בשלוש בבוקר. היינו יוצאים למחלבת רחובות, מעמיסים כדי 
והמושבים  רמלה  בלוד,  חלוקה  לנקודות  לחלק  ויוצאים  קומות  בשתי  חלב 
בסביבה. בנקודות החלוקה המתינו לנו החלבנים שהזמינו מאיתנו כד חלב 
היו מחלקים לבתים. בדרך חזרה אספנו את הכדים הריקים  והם  או שניים 
היינו  נוספת.  עבודה  גם  לעשות  לנו  יצא  לפעמים  לתנובה.  אותם  והחזרנו 
מעמיסים בתנובה שקי תפו"א והיינו מחלקים בשווקים וזה היה תשלום נוסף 
וכך היינו חיים. בשלב זה החליטו להקים הרחבה למושב כפר-ביל"ו וברגע זה 
עמדה לפנינו הבעיה האמיתית או בפני אישית- מה אני הולך לעשות הלאה. 
זה לא המקום בשבילי ללכת לאיזשהו משק  זה,  אישית, הרגשתי שבשלב 
עצמאי, הייתי רק בן 19 וחצי. חלק מהחברים החליטו להצטרף לגרעין ביל"ו 
ב'. החלק השני פשוט עזב את המקום ואני החלטתי לעזוב אך היתה לי בעיה 

אמיתית היכן להתמקם. 

במשך כל השנה לאחר שעזבתי את באר-טוביה והייתי בכפר ביל"ו שמרתי 
על קשר מאוד קרוב עם משפחת בן עמי בבאר טוביה. בשבתות הייתי מגיע 

לביקור. כשבאתי אליהם וסיפרתי להם באיזה שלב אנחנו נמצאים בגרעין, 
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לי לבוא אליהם לבאר טוביה עד שאסתדר. קיבלתי את ההצעה  הם הציעו 
שלהם. עבדתי במשק שלהם ובתמורה קיבלתי מגורים, אוכל ודמי כיס של 

כ-20 לירות לחודש. 

החזרה לצה"ל

ובמסגרת  מילואים  יחידות  לארגן  החלו  שבצה"ל  התקופה  היתה  גם  זאת 
המילואים שובצתי לחטיבה 11 בגדוד 111. )חטיבה 11 היתה חטיבת פלמ"ח 
יפתח שפורקה ע"י צהל במסגרת פירוק הפלמ"ח והתארגנה כחטיבת חי"ר 
מילואים(. בגדוד זה שירתו רבים מבני באר-טוביה ורחובות וכך נוצר מצב 
שב- 1951 יצאתי לקורס קצינים יחד עם חבר'ה מבאר טוביה ובשנת 1955 
 27 בחטיבה  סיני  במלחמת  השתתפתי  בהמשך  קבע.  לשירות  התגייסתי 
שהתארגנה לפני המלחמה. ב- 1957 עברתי משירות בגבעתי למערך השריון 

ושירתתי בגדוד טנקים 52. 

רחובות

עברתי  קבע,  לשירות  שנכנסתי  מהרגע 
ברחובות  זו  בתקופה  ברחובות.  לגור 
לעתיד.  אשתי  את  גם  להכיר  לי  יצא 
הכרתי את חפצי שהיתה חברה של חברה 
החתונה  התחתנו.   1958 ובחנוכה  שלי. 
נערכה במועדון 'תיבת נוח' בחסות הועד 
 – צנוע  מאוד  היה  הכיבוד  החייל.  למען 
מאוד  היתה  החתונה  אבל  סנדוויצ'ים 
'חבורת  עם  קשר  היה  לחפצי  עליזה. 
היתה  הגדול  סולימן  של  אשתו  האש'. 
הגיעה  החבורה  וכל  חפצי  של  דודה  בת 
יום נישואינו, 1958לחתונה. אמנם לא היה הרבה אוכל אבל 
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היתה הרבה שמחה. נשארנו לגור ברחובות עוד כשנה.

אשקלון

ב- 1959 הגענו לאשקלון בעקבות הצעה שקיבלנו מהצבא לדיור. באשקלון 
ופה מתחיל פרק חדש  48 מטר.  קיבלנו דירה באפרידר שהיתה בגודל של 

בחיים שלנו.
התמקמנו בדירה שלנו באפרידר ברחוב חבצלת 36 והתחלנו מיד להתארגן. 
ומשרד החינוך  יצרה קשר עם מנהל מחלקת החינוך בעיריה  ראשית חפצי 
על מנת לקבל שיבוץ כגננת בעיר. לאחר מאמצים רבים היא קיבלה עבודה 

כגננת. חפצי עבדה כגננת באשקלון 32 שנה.
שנה לאחר מכן ב 3 ביוני 1960 נולדה בתנו הבכורה יפעת. היא נולדה בבית 

חולים קפלן. 
את הימים הראשונים עם יפעת בילינו ברחובות בביתם של ההורים של חפצי. 
בשבילי אישית הלידה של יפעת היתה מהפך בחיים. התחלה של סלילת דרך 
לבניית משפחה חדשה. לא אשכח את ההתרגשות שהיתה לי כשנודע לי שהיא 
נולדה. אני לא הייתי בזמן הלידה. השארתי את חפצי מוקדם בבוקר בבית 
חולים קפלן. היתה לנו חברה שעבדה בבית החולים. ביקשתי ממנה שתשמור 
על חפצי ואני נסעתי ליחידה שלי לעבודה. אחר הצהריים, ביקשתי מרופא 
היחידה שיתקשר לברר מה קורה. הוא אמר שנולד לי בן. אמרתי שלא יכול 

להיות, שישאל עוד פעם. נורא רציתי בת. ואז נודע שיש לי בת. 
היצור הקטן הזה  אני חושב שבפעם הראשונה שראיתי את  נסעתי לקפלן. 
)בזמנו, היו מציגים אותם דרך הזכוכית, כמו ויטרינה( נורא התרגשתי ואני 
בבכי.  הרבה שנים שפרצתי  לאחר  היתה הפעם הראשונה  גם  חושב שזאת 
לאחר יומיים או שלושה, הבאנו אותה לרחובות. אני זוכר שבלילה הראשון 
התינוקת בכתה, חפצי היתה עייפה מאוד, ואני החזקתי אותה כל הלילה על 

הידיים. 
לעבודה.  חזרה  החופשה  בתום  וחפצי  לשרת  המשכתי  הביתה,  כשחזרנו 
שנתיים וחצי מאוחר יותר, ב 9 לספטמבר 1962 נולד לנו בן שקראנו לו אייל-
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יוסף. הברית של אייל נערכה בבית החולים ברזילי בו נולד, בתוך אולם קטן. 
משפחתנו התרחבה ואנחנו המשכנו לגור בבית הקטן שלנו.

בשנת 1961 החלטנו לרכוש את הבית. משרד הביטחון הציע לנו את האפשרות 
ואנחנו החלטנו לממש את ההצעה.

ב 1963 החלטתי לעשות פסק זמן מהשירות הצבאי ולנסות את דרכי באזרחות. 
השתחררתי והתקבלתי לעבודה בקריה הגרעינית בדימונה. החלטתי לבדוק 
את המקום לשנת ניסיון, כשהמשפחה כולה נשארה לגור באשקלון ואני גרתי 
הרגשתי  בב"ש.  השהות  את  חלקית  לי  שילם  העבודה  מקום  בבאר-שבע. 
שאני משתלב שם לא רע. עשינו את כל ההכנות לעבור לבאר שבע. ולכן כבר 
שכרנו דירה. תוכניתנו היתה לעבור לב"ש לפני תחילת שנת הלימודים של 
1964. בסמוך לתאריכי המעבר שלנו נודע לי שבאשקלון מקימים מפעל חדש 
ונוצר קשר עם מנהל  לייצור צינורות פלסטיק "פלסטרו". היתה אליי פניה 
ומנהל  ההקמה של המפעל. התקבלתי שם לעבודה בתפקיד סמנכ"ל משק 
של המפעל והמעבר לבאר שבע לא יצא אל הפועל. במהלך השנה הראשונה 
בסוף 1966  זמני השקעתי בהקמת המפעל.  רוב  את  אך  בייצור  גם  עסקתי 
המפעל נכנס לקשיים והיתה תקופה של מיתון בארץ והחברה החליטה למכור 

את המפעל לקיבוץ גבת. 
כל הציוד והמכונות הועבר לגבת ועסקתי בכך פרק זמן די ארוך עד העברת 
כל המפעל. לפי בקשת קיבוץ גבת המשכתי לייצג את המפעל באזור הדרום. 
במאי 1967, כשהתחילה המתיחות בארץ, גויסתי בצו חירום ושירתתי בחטיבת 
45 בפיקודו של אלוף משה בר-כוכבא בריל ז"ל. במסגרת השירות  טנקים 
הזה תפסה אותי מלחמת ששת הימים. בסיום הקרבות המשכתי לשרת עוד 
במילואים. הציעו לי להתנדב לשירות קבע. קיבלתי את ההצעה והתפטרתי 
מהמפעל "פלסטרו". התחלתי שירות קבע חדש שנמשך עוד כ 12 שנים עד 
שנת 1979. בינתיים באמצע מלחמת יום כיפור, ב 20 באוקטובר 1973, נולד 
לנו בן נוסף ושמו עידו. ברור שבזמן לידתו לא הייתי בגלל המלחמה. הברית 
זו היתה ברית על טהרת הנשים כי  של עידו נערכה אצלינו בבית, בשבת. 
וחזרתי  הגברים היו מגוייסים למלחמה. מיד אחרי הברית עזבתי את הבית 

ליחידה שלי.
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משירות  השתחררתי 
קבע במאי 1979 ועברתי 
שבו  מילואים  לשירות 
כ  עוד  לשרת  המשכתי 

10-12 שנים. 
לאחר זמן מה התקבלתי 
בתנובה  לעבודה 
כשהתחילו  אשקלון 
מערכת  את  כאן  להקים 
זמן  לאחר  ההיפר-שוק. 
מוניתי כמנהל. במסגרת 
הזו עבדתי גם באשקלון 
בסוף  באשדוד.  וגם 
כמנהל  לאשקלון  חזרתי 
וההיפר  תנובה  סניף 
הייתי  לכך  בנוסף  שוק. 
הניהול  בצוות  חבר 
במחצית  הרשת.  של 
שנות   14 לאחר   1994
עבודה פרשתי לגמלאות 
אני  היום  ועד  מתנובה 

בגמלאות.                                                                                                           מיד 
לאחר שעזבתי את שירות הקבע התחלתי להשתלב בפעילות קהילתית בעיר 
אשקלון, חלקית פוליטית אבל ברובה במסגרת מוסדות מתנדבים- התנועה 
המסורתית )כיו"ר התנועה באשקלון(, גמלאי צה"ל )חבר הנהלת סניף מקומי 
וחבר בוועדת התנדבות ארצית של צוות(, ארץ ישראל יפה, יד ושם )פעילות 
ומוסדות(,  ספר  בבתי  עדות  כאיש  השואה  על  והרצאות  הסברה  בנושא 
ניצ"ן )יו"ר סניף ניצן אשקלון(, אקי"ם )חבר במערך הדיור(, פעיל בעמותה 
פרלמנטרית ליד הכנסת, בנושא רווחת זכויות ניצולי השואה ובעיקר פעיל 

סיום שירות בצה"ל
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בשתי ועדות: ועדת זכויות וועדת החינוך. 
התרחבות המשפחה והולדת הנכדים הילדים גדלו והתבגרו. יפעת סיימה את 
תיכון טגר באשקלון שנחשב לבית הספר הטוב ביותר. בשנת 1978 התגייסה 
לצבא במסגרת גרעין נח"ל של השומר הצעיר. בנעוריה היתה בתנועת נוער 
של השומר הצעיר. בצבא פגשה את דודו – בעלה לעתיד. עם סיום השירות 
יפעת עברה ללמוד הוראה בסמינר בית הכרם בירושלים. ביולי 1982 יפעת 
דודו שירת  הגליל.  פרצה מלחמת שלום  לפני החתונה  חודש  נישאו.  ודודו 
בחטיבת הצנחנים במילואים, נלחם בגליל ונפצע ברגל. לחתונה הוא הגיע 
עם גבס על הרגל וכדי לשבור את הכוס התרומם על הקבים ודרך על הכוס. 

ליפעת ודודו יש שלושה בנים – אלעד, עוז ועומר. הם גרים בירושלים.
יפעת עוסקת בחינוך מיוחד.

איל גדל באשקלון, היה חניך בתנועת השומר הצעיר. לקראת המעבר לכתה 
התיכון  את  סיים  הוא  הזורע.  לקיבוץ  ועבר  התיכון  את  לעזוב  החליט  יב' 
בשומריה. עם סיום התיכון, היה בשנת יג' ולאחר מכן התגייס לצבא ושירת 
בסיירת מטכ"ל. עשה קורס קצינים ולאחר השחרור חזר לקיבוץ הזורע לשנה 
נוספת. עם תום השנה, יצא לטיול בארה"ב וכשחזר שב ללימודים והשלים 
את  הכיר  המדינה, שם  למדעי  בחוג  למד  ובהמשך  בירושלים,  הבגרות  את 
כרמל - אשתו הראשונה. הם נישאו וכעבור כשנה כרמל חלתה בסרטן בראש 

ונפטרה.
שבע שנים מאוחר יותר, איל התחתן בשנית עם מטי. הם גרים בירושלים ויש 
להם שלושה ילדים – תומר שמעון, רון ועופרי. למטי בת נוספת מנישואיה 

הראשונים ושמה עמית. איל עוסק בייעוץ אסטרטגי. 
עידו גדל באשקלון, למד בתיכון אורט רונסון שהיה המשך של טגר. הוא היה 
בתנועת הנוער הצופים ובמסגרת התנועה התגייס לגרעין נח"ל. הוא שירת 
בחטיבת הנח"ל. לאחר הצבא יצא לטיול במזרח הרחוק וכשחזר החל ללמוד 
הרדיו  בתחנת  לעבוד  החל  סטודנט  בהיותו  כבר  ספיר.  במכללת  תקשורת 
וכיום מנהל את תחנת "קול הנגב" ומלמד רדיו במכללת ספיר. עידו התחתן 
גר באשדוד. המשפחה  הוא  ואיתי.  – שגיא-ברי  בנים  שני  לו  יש  ב-2006, 

נפגשת אחת לשבועים, אנחנו חוגגים ביחד את החגים ואת השמחות.
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השיקום אחרי השואה

מהצבא,  השחרור  לאחר 

החלטתי להמשיך לבנות את 

חיי, להניח את העבר מאחורי 

תוך  קדימה  ולהמשיך 

השואה.  טראומת  הדחקת 

 – אפשרויות  שתי  לפני  היו 

להצטרף למושב או להתחיל 

עצמאיים  לחיים  להתארגן 

גם  חשבתי  רחובות.  באזור 

לצאת ללימודים, הייתי צריך 

שנות  הרבה  כלכך  להשלים 

שניסיתי  דרך  וכל  לימוד 

אפשרית  בלתי  נראתה 

בעיקר מבחינה כלכלית. לא 

גורם  שום  למצוא  הצלחתי 

שהיה מוכן לתמוך בי לצורך 

החלטתי  ההשכלה.  השלמת 

להתרכז בעיקר בשיפור השפה העברית.

באחת הפעמים שהייתי במילואים המשכתי לשירות הקבע. ואז החלטתי שאני 

הוא  אותי  המניעים שכיוונו  בצבא. אחד  הביטחון  דרכי בשירות  את  אמצא 

הידיעה שאם יהיה לנו צבא חזק לא תוכל להתרחש עוד שואה וזה יבטיח את 

המשך הקיום שלי. 

סוף דבר

בכנס בוינה, 2000
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אותה,  שהכרתי  אחרי  חפצי.   בזכות  התאפשר  שעברתי  הנפשי  השיקום 
התחלתי להרגיש שוב אמון בבני אדם והתחלתי להרגיש שאני לא לבד בעולם. 
בסדר הפסח הראשון שעברתי עם המשפחה של חפצי, חשתי מוקף באנשים 
וזה היה בשבילי שינוי משמעותי. עד אז, חשתי בדידות גדולה, שאין לי אדם 

בעולם. בזכות חפצי התחלתי שוב להרגיש מוגן. 
אחרי שהכרתי את חפצי, התחלתי להרגיש שאני צריך להגן עליה. לא עוד רק 
על עצמי אלא על עוד אדם שיקר לי. זה נתן לי את הכוח להמשיך במאבק של 
קיום החיים. יכולתי להרגיש שתהיה לי המשכיות, ובזכות זאת גם למשפחה 
לילדי.  דומה  משהו  שיקרה  הפחד  אותי  ליווה  תמיד  המשכיות.  תהיה  שלי 
ונתנו  ירגישו בכך. אפשרנו להם לצאת לכל הטיולים  עשינו הכל שהם לא 
להם חופש להתנסות בכל דבר. הם נהנו מכל הפעילויות והחוגים, הלכו לבד 
בלילות והצלחנו לאפשר להם חיים רגילים. יחד עם זאת הם ידעו תמיד מה 

עברתי.   

אבן זכרון בגן באשקלון לזכר ילדים שניספו בשואה
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השיקום הרוחני החל בזכות הילדים. אחרי המלחמה איבדתי את הקשר עם 
אלוהים. כל כך כעסתי והתאכזבתי ולא הייתי מסוגל להמשיך בכל המנהגים. 
עד היום יש לי חשבון עם בורא עולם. אבל, מהרגע שנולדו הילדים, היה לי 
חשוב שכולנו נשב לסעודת שבת, עשיתי קידוש והילדים ידעו שזה חשוב 

עבורי.
השיקום הרוחני שלי התבטא כשאייל הגיע לגיל 13 והוא התחיל לדבר על בר 
המצווה. אני זוכר שמטעם בית הספר, הגיע איש חב"ד מקרית מלאכי שפעם 
השיחות  סבב  בסיום  בכיתה.  הילדים  עם  שיחות  קיים  שישי  בימי  בשבוע 
הילדים הוזמנו להתארח בבית של משפחת חב"ד בקרית מלאכי. נפל בגורלו 
של אייל להתארח במשפחת ליפסקר )אני במקרה הכרתי את אחיו שהיה ידיד 
זוכר ששלחנו עם אייל בקבוק ודקה שיתן למשפחה  טוב שלי בצבא(. אני 

המארחת. 
אייל החליט שאת בר המצווה שלו נחגוג בבית הכנסת הקונסרבטיבי באשקלון 

אני מספר איך הכרתי את אוסטריה כנער צעיר כנס פעילים בהסתדרות וינה, 1998
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)קהילת נצח ישראל( ואנחנו ראינו שהדרך של הקהילה מתאימה לנו. מצא 
חן בעיני שהתפילה היא משפחתית וכך נכנסתי כחבר בתנועה ועד היום אני 

ממשיך את הפעילות בתנועה. לאורך שנים הייתי מאוד פעיל בתנועה.

הפעילות הציבורית 

עם שחרורי מהצבא, התנדבתי במסגרת המשמר האזרחי באשקלון. בהמשך, 
התחלתי את הפעילות שלי במסגרת ארגון גמלאי צה"ל )'צוות'(, הייתי חבר 
בועד הסניף המקומי ובשלב מסוים הייתי חבר בועדת התנדבות הארצית של 
'צוות' למשך שתי קדנציות. התחברתי למועצה לארץ ישראל יפה, התחלתי 
פעילות במסגרת מתנ"ס וולדנברג ובהמשך גם כיושב ראש ועדת הביקורת 
במשך כ- 10 שנים. התחלתי גם להיות פעיל ב"ניצן", תקופה מסוימת כחבר 
הנהלה בסניף המקומי ובארבע עשרה השנים האחרונות – יושב ראש הסניף 
אקי"ם  של  הדיור  למערך  אותי  ש"גייס"  טוב  לחבר  הצטרפתי  היום(.  )עד 
באשקלון וסיימתי את פעילותי לפני כשנתיים. בעשר השנים האחרונות אני 
מכהן כחבר בעמותה הפרלמנטרית ליד הכנסת שפועלת למען זיכרון ורווחה 
של ניצולי שואה. אני פעיל במסגרת ועדת החינוך וועדת הזכויות. אני מרצה 
בנושא השואה, העפלה ומלחמת העצמאות במסגרות רבות – בתי ספר, צה"ל 
וארגונים שונים. לאחרונה התלוויתי כעד לנסיעה לפולין עם משלחת של בית 

חולים ברזילי. 
גם  פעיל,  להיות  להמשיך  רציתי  לחברה,  חוב  לי  שיש  הרגשתי  תמיד  אני 
בשבילי אבל גם כדי לתת מעצמי לאחרים. הנתינה לחברה זו דרך להוכיח 
מאוד  זה  עבורי  יותר.  טובה  חברה  וליצור  לתקן  שאפשר  ולאחרים  לעצמי 
במקומות  להתנדב  חשוב  לי  היה  בשואה.  מה שעברתי  בעקבות  משמעותי 
שבהם אפשר לסייע לאנשים עם צרכים מיוחדים, אנשים שהם יותר חלשים 
מרכזי  כערך  ראיתי  והעפלה  השואה  בנושא  ההסברה  פעילות  את  בחברה. 
להנחיל לדורות הבאים את ההיסטוריה של העם שלנו. חשוב היה לי להדגיש 
הראויה.  ההכרה  את  שיקבלו  הארץ,  בבניית  השואה  ניצולי  של  חלקם  את 
לי  היה  השואה.  נושא  את  ללמד  איך  ושם  ביד  מיוחדת  השתלמות  עברתי 
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חשוב לדעת להעביר את המורשת החשובה שלנו בדרך הטובה ביותר. אחד 

הפרויקטים החשובים שהפעלתי הוקדש להקמת גן ציבורי לזכר ילדים שניספו 

בשואה. במרכז הגן באשקלון הונחה מצבה והיתה לי הזכות לקבוע את הנוסח 

שיכתב עליה.

בחזרה למחנות

אייל תמיד אמר לי שעליי להעלות את כל הזיכרונות שלי על הכתב. מסרתי 

עדות ביד ושם וגם צוות של שפילברג הקליט אותי. לאחר מכן, הצעתי לאייל 

שניסע ואספר לו כל דבר במקום שבו הוא קרה.

בשנת 1993 נסעתי לראשונה עם חפצי ואייל ועוד זוג חברים, והחלטנו לעשות 

סיור הפוך. התחלנו בפראג ומשם נסענו לאושוויץ, חזרנו לסלובקיה, חשבנו 

בית הכנסת של הרמ"א בקרקוב 1999 בכניסה למחנה בירקנאו
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הקרימטוריום המפוצץ באושוויץ

בתחילה להכנס לאוקראינה – המקום בו נולדתי אבל הנהג שלקח אותנו פחד 

מאוד להכנס לשם כי חשש שיגנבו לו את האוטו. 

זו היתה תקופה קשה אחרי פירוק בריה"מ. החלטנו להמשיך להונגריה, שם 

במחנה  ביקרנו  שם  לאוסטריה.  נסענו  ואייל  חפצי  ואני,  מהחברים  נפרדנו 

שבו  אבנזה  למחנה  המשכנו  מלק,  מחנה  על  מבחוץ  הצצנו  מטהאוזן, 

השתחררתי. 

בכל מקום שבו היינו, סיפרתי איך הגעתי לשם, מה היה ואיך יצאתי משם. את 

הכל אייל הקליט. 

עם  ביחד  גמלאים  ארגן משלחת של  צה"ל  גמלאי  ארגון  צוות   1999 בשנת 

"צוות"  של  למשלחת  הצטרפתי  החיים.  למצעד  החוץ  משרד  של  משלחת 

)ארגון גמלאי צה"ל( לאחר שקיבלנו אישור מיוחד מהרמטכ"ל לצעוד במצעד 

החיים במדים )צה"ל סיפק לנו את מדי הייצוג(. ניצלתי את ההזדמנות וראיתי 

זאת כזכות עבורי לצעוד ביום השואה, לצעוד במצעד החיים במדים והפעם 

כסגן אלוף דויד אריאל.



סוף דבר102

מכתב שאימי כתבה לבן דודי שהיה בארץ בשנת 1933
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סוף דבר104

תמונה משפחתית
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העברת המסר לדור ההמשך

לי  שהיו  החיים  על  לספר  כוונה  לי  היתה 
בילדותי, שהיו גם חיים אחרים, לא רק שואה. 
על  גדול  דגש  שמתי  ילדי,  חינוך  בתהליך 
הצורך להגן עליהם. זה היה במטרה שהם לא 
יגיעו אף פעם בכל צורה שהיא לסיטואציה 
מסקנתי  את  בפניהם  להביא  רציתי  כזאת. 
תתרחש  שלא  שקיימת  היחידה  שהערובה 
אך  היא  כלשהו  בעולם במקום  שואה שניה 
ישראל  מדינת  של  קיומה  בהבטחת  ורק 
כמדינה חזקה. חשוב לי שתהיה לנו מדינה 
אנושית ומוסרית ושנזכור תמיד שלא מספיק 
להבטיח זכויות למיעוט, אלא צריך גם לוודא 
שהמיעוט מקבל את הזכויות בדיוק כמו כל 
האזרחים. אני מודע לכך שאף פעם לא נוכל 
לחיות בהרמוניה מוחלטת אבל דוקא בגלל 
כלפי  אחד  בהגינות  לחיות  שנדע  חשוב  זה 

השני.







"דודי, אתה כבר לא ילד..." הייתה הלחישה - זעקה האחרונה של אמו של 
דוד אריאל )ליבוביץ'( כאשר הם מופרדים בסלקציה באושוויץ. בחושים 

חדים של אימא חכמה היא מעבירה לבנה את הקוד שישמור עליו בחיים.
הוא  ממנו  ואביו,  מילים  אותן  לאחר  קצר  זמן  נרצחו  ואחותו  אחיו  אמו, 
הופרד כעבור מספר ימים לאחר הגעתם לאושוויץ, נרצח גם הוא במחנה 
המוות, בזמן הניסיון של עובדי הקרמטוריום לעצור את מכונת ההשמדה 

ולפוצץ את הקרמטוריום.
ספרו האישי של דוד אריאל נוגע בכל תחנות הזמן של השואה והתקומה. 
נוער  הוא סיפור אישי מרתק, אותו סיפר דוד במשך עשרות שנים לבני 

וחיילים בהרצאות רבות.
סיפור  כולנו:  של  הסיפור  זה  בעצם  אבל  אחד  יהודי  ילד  של  סיפורו  זה 
של  סיפור  באושוויץ.  המשפחה  בני  כל  ואובדן  הסבל  שנחרבה,  העיירה 
שחרור ותקומה ומאבק להגיע לארץ ישראל ולהיות שותף בהקמת מדינה 

לעם היהודי.
"ביקר" בכל הנקודות המשמעותיות בהיסטוריה  ודוד אריאל  הגורל  רצה 
היהודית של המאה העשרים. מהעיירה לאושוויץ ומשם לחפירת המנהרות 
בעבודת פרך, עבור מערכת הטילים של הנאצים. לאחר השחרור הוא חולם 
את החלום הציוני ועולה בעליה בלתי לגאלית לארץ באוניית המעפילים 

"אקסודוס" והוא שותף למאבק למען עלייה חופשית לארץ ישראל.
השחרור  מלחמת  לקרבות  מצטרף  ומיד  לארץ  חוזר  הוא   1948 בשנת 
ואחריהם הוא שותף בכל מלחמות ישראל עד לשחרורו מצה"ל בדרגת סגן 

אלוף.
בעשרות השנים האחרונות לחייו הוא השקיע מאמץ רב בשמירה על זיכרון 

השואה והנחלת הזיכרון לבני הנוער.
דוד אריאל )ליבוביץ'( הלך לעולמו בי"א באב תשע"ח )23 ביולי 2018(. 

השאיר אחיו את חפציבה אשתו, שלושה ילדים, שמונה נכדים ונין.
מעט לפני לכתו הוא התבשר שהעיר אשקלון בחרה להעניק לו את התואר 

יקיר אשקלון, אולם הוא לא זכה להגיע לטקס עצמו.


