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 סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

 

 השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
 

 סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.איסוף 

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים לכן, 

 י שלכם יש חשיבות לאומית, מחקרית. לסיפור האישהשל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

 www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםוחינוכית. אוסף הסיפורים 
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 יונה רוזנברג שם פרטי ושם נעורים של האם:
 

                                                 לפני המלחמה:      מקום מגורים קבוע
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 ארץ המגורים:
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 :או בתנועה חבר בארגון
 

 השומר הצעיר

   מקומות מגורים בתקופת המלחמה:  
 סטרחוביצה, מיידנק)ליד לובלין(, אושוויץ, אוסטריה: מטהאוזן, מלק, אבנזה                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       

 סטרחוביצה     במידה והיית בגטו, ציין את שמו
 

 trohovitzaS בלועזית
                                                                                                                                                    

   במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז, ציין את שמו
  
                                             סטרחוביצה, מיידנק, אושוויץ, מטהאון, מלק, אבנזה 

  בלועזית
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ustriaAcamp  

                                                                      המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי:
 אבנזה

 :  תאריך השחרור
51614216 

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

 
 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
 עברתי לאיטליה

http://www.ledorot.gov.il/


 

 במחנות מעצר בקפריסין, ציין ממתי עד מתיבמידה והיית 
 

 עליה: שנת
 
 

 במידה ועלית באנייה, ציין את שמה
 

 קורותיך לפני המלחמה 

                                                                                                                                        

 

הייתי בן  אניאמא עקרת בית.  . וגמנה שמ -היה מזכיר המועצה היהודיתאבא הייתי ילד, למדתי בבי"ס, בחדר. 

חיים. אחי ראובן הגיע לפלשתינה לפני המלחמה. בא -. אחי הגדול היה חייל בצבא הפולניזקונים, מעלי שלושה אחים

עם המכביה  5391-אחי הגדול הגיע לישראל בממשפחה דתית, אך בבוקר למדתי עם נוצרים ביחד ואחה"צ בחדר. 

 .ונשאר פה

 

 

 קורותיך בזמן המלחמה 
 

 
 .טלאי צהוב ענדנו כשהמלחמה פרצה, העבירו את המשפחה לגטו סטרחוביצה, שם חווינו עוצר,  51הייתי ילד בן 

יום אחד ריכזו את כולם במרכז העיר בגטו ואת ההורים לקחו עם כל ההורים בשביל לשלוח אותם לטרבלינקה. אני 

נשארתי ועברתי עם אחי הגדול מנדל למחנה עבודה סטרחוביצה ושם עבדתי בבית חרושת לחיטה. מצאו בכיסי 

ה לברוח, ניסיתי להניע אותו מכך, אך חיטה שממנה אמא אפתה לחם והיכו אותי, אז לשם לא חזרתי. אחי מנדל רצ

הוא ניסה וירו בו. משם הביאו אותנו למחנה מיידנק. אחרי שלושה חודשים ברחתי ממנו. חזרתי לגטו סטרחוביצה, 

ייתי בקבוצה לעבודה, את הלבית שגרנו בו, ההורים עוד היו שם. אחרי כמה חודשים ריכזו את כולם בתוך הגטו ואני 

העיר שלחו יחד לטרבלינקה. אחרי שחזרתי עבדתי במחנה סטרחוביצה בבית חרושת ליציקה. ההורים עם כל הורי 

. 5391הרוסים עברו את הגבול לתוך פולניה אז הגרמנים ריכזו אותנו ושלחו אותנו לאושוויץ שם הייתי עד  5395-ב

גדול דרומה, בדרך ישנו במגרש באושוויץ עבדתי באווירונים. אחרי אושוויץ הלכנו בצעדות המוות, בינואר בשלג הכי 

כדורגל, בתחנת קמח עד שהגענו לגבול צ'כיה. העלו אותנו לרכבת למטהאוזן, אוסטריה למחנה ריכוז, שם הייתי 

שך נשלחנו למלק אוסטריה, היה אותו דבר ואז ממלק המחורף, שלג, ב הקשה כי הי הבערך חודש, עבדנו קצת, הי

בהרי טירול, במנהרות, בנינו מנהרות שרכבות יוכלו להיכנס. כך עד השחרור נשלחנו לאבנזה באוסטריה, שם עבדנו 

 .5.1.5391-שהגיעו האמריקאים ב

 

 

 קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
 

 

, אוסטריה ע"י האמריקאים, הגיעה קבוצת יהודים מהבריגדות היהודיות ששירתו בצבא האנגלי מהשחרור באבנזה

ואמרו לנו שהם יגיעו עוד יומיים לקחת אותנו לאיטליה, שם היינו מחודש מאי עד נובמבר ובאניה פרינסס קטל הגענו 

 ו שאני מגיע.לארץ. שלחתי לאחי שהיה בארץ עוד מאיטליה מברק דרך קצין יהודי ויידעתי אות



 

 על חייך  בארץ
 

 

שנים. הייתי בצבא,  99התחלתי לעבוד בבית חרושת אתא בקרית אתא, כמכונאי טקסטיל, עבדתי שם עד הפנסיה, 

 , בכל הקרבות השתתפתי, כולל מלחמת העצמאות ועד יום כיפור כמילואימניק.15בגדוד 

למדתי ציור חמש שנים. הייתי חבר במוזיאון בית שגל בחיפה, עשיתי תערוכות, מכרתי ציורים. היום משתתף  

 בהצגות תאטרון עם בני נוער בבי"ס לשואה ומשתתף בארגון שעושה הצגות על השואה.

 

 לאהוב את הארץ1המסר: 

 

 

 

 

 , חיפה91461ראיון: אלינה קושניצקי  יולי 

 

   שועלימר אליעזר       

 

 

 

 

 

 

  


