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 בעיר קרקוב בפולין. 21/10/1921נולדתי ביום 
 

ניתן לקרא בשאלון לקורות ניצולי שואה  ,, כולל איורים ורישומים מתקופת המלחמה ולאחריהעל קורות חייו עד השואה)
 ושם" ו"המשרד לאזרחים ותיקים"(. -המופעל על ידי "ידהחיים בישראל של פרוייקט "לדורות" 

 
ולאחר עם תחילת מלחמת העולם השניה וכיבושה של פולין על ידי הגרמנים הצלחתי לברוח לרוסיה 

 .שריוןתקופה התגייסתי ל"צבא האדום" וצורפתי ליחידת 

הנחשב לקרב השריון הגדול  (,1943אוגוסט -)יוליאחד הקרבות החשובים בהם נלחמתי היה בקורסק 
 טנקים. 8000בהיסטוריה והשתתפו בו 

  )על "קרב קורסק" ניתן למצוא חומר רב בויקיפדיה ואצטט רק אחד ממשפטי הסיכום :
הגרמני הצליח להתאושש משתי מפלות אפשר לומר שקרב קורסק סימן את ראשית הקץ של גרמניה הנאצית. הצבא "

, והשמדת הכוחות הגרמניים 1941/42מתקפת הנגד הסובייטית באזור מוסקבה בחורף  -קשות שספג בחזית המזרחית 
אך לא הצליח להתאושש מהאבדות שספגו כוחותיו הניידים במהלך המתקפה הכושלת  - 1942/43באזור סטלינגרד בחורף 

 "(.נגד הסובייטיות שבאו בעקבותיה, ולהחזיר לידיו את היוזמהעל בליטת קורסק, ומתקפות ה

להתקדם לכיוון פולין והייתי בין הכוחות ששיחררו את מחנה  לאחר מכן המשכתי עם כוחות הצבא
  הריכוז וההשמדה מיידנק על יד העיר לובלין.

שונים שהגיעו למחנות אלו, מה  במקורות רבים יש עדויות של משחררים מצבאות. 24/07/1944-)מחנה מיידנק שוחרר ב
ראו ומה מצאו במחנה. הגרמנים ניסו להשמיד את מחנה מיידנק לפני נסיגתם אולם הספיקו רק באופן חלקי וחיילי הצבא 

תאי  שבוצע שם, בהן אלפי אסירים שעדיין נותרו במחנה ושפע עדויות לרצח ההמוני ומצאהאדום, ביניהם משה פינגרהוט, 
 .(וצריפי אחסון ומגוריםגזים, משרפות, 

 
 עם כוחות הצבא המשכתי לכיוון ורשה והייתי עם הכוחות שפרצו לעיר מכיוון דרום בקרבות לשחרורה.

 
ומיד לאחריה שיחררו  17/01/1945)כוחות הצבא האדום שיחררו את פרברי ורשה, שהייתה הרוסה כמעט לחלוטין, ביום 

   .את כל העיר והמשיכו במלחמה(
 

  קולברגהעיר היחידה אליה הייתי שייך פנתה לכיוון הים הבלטי והגענו עד 

זרחה מפנינו לכיוון ברלין ומשם חזרה הקרבות באזור זה לאחר  (.מזרח לשצ'צין–ג, צפון קולובז':  כיום) 
 ."הצבא האדום"יוון לובלין, שם השתחררתי מלכ
 

נחתם הסכם בין ממשלת פולין התחלת שחרורם של טריטוריות פולניות מהכיבוש הגרמני, עוד טרם סיום המלחמה, )עם 
שיבה למולדת. על פי הסכם זה, הותר לגולים  –לממשלת ברה"מ הקובע את הגבול החדש ביניהן וכן את ה"רפטריאציה" 

 .הפולנים שעזבו בעת המלחמה, ובכלל זה ליהודים, לחזור לפולין(
 

 

 נפגשתי עם משה פינגרהוט בבית האבות "משכנות הזהב" בחדרה
 .25/08/2019ביום ראשון 

 משה, למרות גילו המופלג, צלול לחלוטין וזוכר פרטים רבים
  ממסלול חייו המרתק.

אחד הדברים שייחדו את דבריו של משה הוא ההזדהות שלו עם 
 גם בקטעים בהם לא השתתף והוא הדגיש זאת בפני. הסיפור,

כך, למשל, הוא מספר "קנינו את האנייה אקסודוס", "הבאנו 
 אותה לצרפת" וכו'. בחרתי להשאיר כך את דבריו.

, בחרתי גם להוסיף לסיפורו של משה מספר פרטים היסטוריים
אשר ישמשו רקע להבנת התקופה והמאורעות שחווה משה. 

 פיעים בין סוגריים בגופן )פונט( שונה.מו קטעים אלו 
 צוות מורשת אקסודוס -יעקב וימן   



באירופה הסתובבו מיליוני פליטים.  כאשר השתחררתי מהצבא האדום החלטתי שאני לא נשאר בפולין.
 ישראל. -ביניהם היו גם יהודים רבים שרובם רצו להגיע לארץ

 אני הגעתי למחנה עקורים "פארנוולד" והצטרפתי לקבוצת "השומר הצעיר".

. באירופה מלחמת העולם השנייה הגדולים שהוקמו לאחר העקוריםממחנות  הוא אחד (Föhrenwald) מחנה פרנוואלד)

במהלך . גרמניהב בוואריהבאזור שוולפראטסהאוזן  בעיר (Waldram) המחנה היה ממוקם במקום הנקרא כיום ואלדראם
ניה, גרמב איהאמריק המחנה הופקע על ידי הממשל של אזור הכיבוש 1945 ביוניה. עובדי כפייהמלחמה הוא שימש כמחנה ל

. ובלטים הונגרים, יוגוסלבים, יהודיםמ תמורכב הייתהאוכלוסייה הראשונית של מחנה פליטים זה ה. ליטיםפ לשם שיכון
ד ישמש כמחנה עקורים ליהודים שפרנוואל , המושל הצבאי באזור האמריקאי,דווייט אייזנהאואר החליט 3/10/1945-ב

, הגיעה 1946 השלישי בגודלו באזור האמריקאי, לאחר פלדאפינג ולנדסברג. בינואר למחנה העקוריםד והוא הפך בלב
 .נפש 5,600-אוכלוסייתו ל

 -צבא ארצות מנהל המחנה, הנרי כהן, היה וטרן שלא. אונר" פרנוואלד פעל בחסות, מחנות עקורים כחלק מהרשת של
שה זאת בסיוע של וועדת המחנה שחבריה נבחרו של התושבים, הוא ע רווחתם את שעשה מאמצים רבים כדי לספק הברית

חינוך  כמנהל, כהן טיפח את השיקום של תושבי המחנה, עודד. מבין מועמדים המייצגים מגוון רחב של מפלגות פוליטיות
תנועות של עם חוגים מסודרים במידה רבה בזכות מאמציהם ר, י נועבנ הוקם עבור בית ספרת. הכשרה מקצועיו מבוגרים
עיתון גם במחנה פורסם ו ותיאטרליות חיי התרבות האוטונומיים של המחנה כללו הופעות מוזיקליות. יהודיותהנוער ה

 .(יפנימ

הברית -ישראל קנינו כל מיני אניות ישנות, ספינות דייג ואניות משא. מצאנו בארצות-כדי להגיע לארץ
אותה דרך האוקיינוס האטלנטי  ספינה ששטה על נהרות בשם "פרזידנט וורפילד" וקנינו אותה. הבאנו

על  לאחד הנמלים הקטנים בדרום צרפת. בנמל בנינו דרגשים והכנסנו לאנייה קופסאות שימורים ומים.
  מעפילים. 4500האנייה עלו 

 האנגלים לחצו על הצרפתים שלא לתת לנו להפליג והצרפתים נכנעו להם. 
בזמן שהם אכלו הוא עזב אותם ה על החוף. רב החובל של האנייה הזמין את השומרים הצרפתים לארוח

 חזר לאנייה, ניתק את הכבלים והפליג לים.

 
 

 )ציור של משה פינגרהוט. "על האקסודוס". מתוך פרוייקט "לדורות"(



 ".1947אחרי יומיים של הפלגה קיבלנו הוראה לשנות את שם האנייה ל"אקסודוס 
ק"מ מחופי הארץ התקרבו אלינו משחתות אנגליות והודיעו לנו שאם לא  20-המשכנו בדרך וכאשר היינו כ

נשנה את הכיוון הם יתפסו את האנייה ויקחו אותנו לקפריסין. אנחנו כמובן סירבנו והמשכנו לשוט 
ון מערב. רב מזרחה. אחרי כמה דקות האנגלים השתלטו על האנייה, הרגו את ההגאי והפנו אותנו לכיו

החובל ואני עלינו על גג חדר ההגה ופתחנו אותו מלמעלה. האנייה והתא היו עשויים עץ. זרקתי על 
ניתקתי את הכבלים של  –האנגלים שהחזיקו בהגה קופסאות שימורים וכל מיני דברים. כאשר זה לא עזר 

 ההגה.

האנגלים גררו אותנו לנמל חיפה לרציף של המטענים. מצד אחד של הרציף אנחנו עמדנו ומהצד השני חיכו 
והם  אמרו לנו שלוקחים אותנו לקפריסין והשארנו את החפצים שלנו על הרציףלנו שלוש אניות משא. 

כביכול לקפריסין רייבל". התחלנו להפליג -. אותי העלו על אנייה בשם "אמפיירהוחרמו על ידי האנגלים
 שעות. 4ואחרי כמה זמן ראינו שלא מגיעים כי ההפלגה מחיפה לקפריסין היא 

נלקחנו בחזרה לדרום צרפת. לא רצינו לרדת והתחלנו במרד. אחרי כמה ימים נלקחנו עם האניות דרך 
   גיברלטר מסביב לאירופה עד המבורג. בדרך עצרנו בגיברלטר וקיבלנו דלק ומים.  

ורידו אותנו בכוח. האנגלים הכניסו אותנו לרכבת ואחרי כמה זמן הגענו למחנות. חילקו אותנו בהמבורג ה
 אני הגעתי לאמסטאו. )אמסטאו(.למחנה שני  1,500-ו)פפנדורף( איש למחנה אחד  3,000

אחרי כמה זמן האנגלים עזבו את השמירה והודיעו לנו שאנחנו יכולים להסתובב חופשי בגרמניה. התחלנו 
 תארגן בקבוצות קטנות ויצנו שוב לדרום צרפת. לה

 זמן קצר גוייסתי לצה"ל ובגלל ניסיוני הצבאי נשלחתי לקורס קצינים. הגעתי לישראל ואחרי  1948בקיץ 

 שנה עד צאתי לגימלאות.  35אחרי השיחרור גרתי בחיפה ועבדתי בנמל כמחסנאי במשך 

 מעשי חבלה. נפצעתי באחד הפיגועים. 4היה בחיפה לילה בו בוצעו ( 22/10/1969) 1969בשנת 

 
כאשר יצאתי לגימלאות ניסיתי למצוא את חברי לקבוצה של "השומר הצעיר" שחלקם עברו לקיבוץ 

שמות של חברי  3)בקובץ המעפילים שבנינו בצוות מורשת אקסודוס נמצאים  שהם נפטרו.לצערי "שריד" והתברר לי 
 שפלר יהושע, פקר אינקה ויהודה(. –" שהגיעו לקיבוץ "שריד" "השומר הצעיר

 

  הקמתי משפחה בישראל. יש לי שני בנים, נכדים ונינים.
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