
 

 "ְלדֹורֹות"                                        
 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 

 
 

 יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  שם משפחה:

 זלצמן
  שם פרטי:

 יהושע

 השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

 במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך, אין צורך לענות עליה                                  

 :איתו נולדתישם משפחה 
 זלצמן

                                              בלועזית
ZALSMAN 

 :איתו נולדתישם פרטי 
 יהושע

  בלועזית
YEOSHUA 

             מין:
 ז'

  לידה:שנת 
8291 

 :  עיר לידה
 צ'רנוביץ'

      בלועזית
                                            

 :ארץ לידה
 רומניה

 של האב:ושם משפחה  שם פרטי
 אוסקר זלצמן

 שם פרטי ושם נעורים של האם:
 

                                                 לפני המלחמה:      מקום מגורים קבוע
 צ'רנוביץ'

  בלועזית
                                          

 ארץ המגורים:
 רומניה

  :לפני המלחמה השכלה/תואר אקדמי
  )יסודי, תיכון, אוניברסיטה, ישיבה(

  

  :המלחמהמקצוע לפני 
   )תלמיד, סנדלר, מורה(

                              

 :או בתנועה חבר בארגון
   )בית"ר, השומר הצעיר, בני עקיבא(

 

   מקומות מגורים בתקופת המלחמה:  
                 )שם העיר או האזור ושם הארץ(

 בראשט, אוקרינה

      במידה והיית בגטו, ציין את שמו
 בראשט

  בלועזית
BERSHAT 

   במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז, ציין את שמו
                                                                                                               

  בלועזית
 

                                                                      המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי:
 

 :  תאריך השחרור
8211-14 

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

 
 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
 

 במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין, ציין ממתי עד מתי
8211-14 

 עליה: שנת
8214 

 במידה ועלית באנייה, ציין את שמה
 כנסת ישראל

 

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


 

 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 

 :)מאכליםו במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים; ךחברי ילדות, , בית הספרהבית בו גדלתציוני דרך: )
 

 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

למדתי עד כיתה ג. אמא היתה עקרת בית, ואבא עבד בבית חרושת של לייצור נולדתי בצ'רנוביץ, הלכתי לבית ספר "לנטוסקס", 

הם עזבו ואז היינו  0490-, ב0491פחם. מתי שנכנסו הרוסים התחלתי ללמוד בבית ספר רוסי, שאלמד את השפה. הם נכנסו בשנת 

 בצרות גדולות. הפסקתי ללכת לבית הספר, אז התחילו לסגור את המקום, לעשות גטו.

 

 

 נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 
במחתרת, השתתפות זהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים במסתור או ב)גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, 

 (:האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, במי נעזרת או אולי למי עזרת ,או בהתנגדות בריחהב
 

בבית. בחוץ שמעתי יריות, אם מצאו יהודים מחוץ לגטו אז הרומנים ירו בהם בלי לשאול לא ניתן היה לצאת לעבוד, כולנו היינו 

 שאלות.

 חילקו אותנו לקבוצות, כל קבוצה יצאה מהבית ולא לקחו כמעט דבר, רק מה שיכולנו לסחוב.

רכבות והלכנו ברגל, בקור, התחלנו ללכת לתחנת רכבת ומשם שלחו אותנו הגענו  לרודין )לכיוון אוקראינה(, שם הורידו אותנו מה

 בגשם. האיכרים באו עם קומקומי תה, בשביל כוס תה היית נותן טבעות, שעונים, זה מה שהם ביקשו.

 לא היה לנו איפה לישון, הלכנו לישון ברפת. שם נפטר אח שלי, הוא עוד היה ילד. הלכנו כל כך הרבה שלא היה כבר כח להמשיך. 

 במחסנים, רפתות. -של האיכרים הנוצרים  ם, היו שם מקומותלנו מקו הקצוהגענו לברשט, שם 

, קודם מת אבא מרוב צער וצרות ואחריו מתו האחיות שלו. את האחים שלו לקחו לצבא הרוסי והם לא חזרו. 0491זה היה בשנת 

 אני גם כן הייתי חולה, ישנו על גבי שמיכות ששמנו על הריצפה. 

שנים היינו שם. לקחו אותי, הוציאו אותנו החוצה, אמרו לי לרחוץ את הסוסים, להאכיל ולנקות אותם. זה מה שעשיתי לאורך זמן.  9

 היו באים לשם אנשים חשובים לבדוק את המצב. 

חלמתי שאוכל עוד אני זוכר במשך הזמן שהייתי במחנה קפאה לי הרגל, לא יכולתי ללכת, זחלתי על הברכיים, בחלום הכי טוב לא 

 ללכת.

איש, האנשים הכי עשירים, אנשים  011הם רצו לדבר איתם. מצאו  –בהמשך אני זוכר שהם ביקשו שכל האנשים העשירים יבואו 

 שהיה להם הון. איך ידעו מי עשיר? העשירים התנדבו, הגיעו שמחים.

ם החוצה, וכשהלכתי עם הסוסים ראיתי מה שעשו שם עם הם נתנו להם אוכל והחזיקו אותם בתוך מרתף. יום בהיר אחד הוציאו אות

חפרו בור גדול וזרקו אותם פנימה. לא הרגו אותם, זרקו אותם פנימה חיים ואז הטרקטור כיסה אותם באדמה והיה עולה  -טרקטור

 עליה. 

לשתות ולגנוב. הם שיחררו  האירוע הזה היה ממש לפני השחרור. אחרי שבוע ימים נכנסו הפרטיזאנים, הם גם כן חיפשו כסף, רצו

 אותנו מהגטו. 

הם חפרו באדמה שבה כיסו אותם, היו אנשים שזיהו את קרוביהם. הביאו עגלות, הוציאו את המתים והציגו אותם שכולם יראו מה 



 

 שעשו. 

תי ז"ל, אימי ז"ל היינו שם שבועיים נוספים אחר כך שיחררו אותנו הביתה. יצאנו עשרים ואחת איש וחזרנו רק ארבעה. אני , אחו

 ואחות שלה. 

 

 אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
  אחרי המלחמה, העפלה/ עליה(: חייךהביתה,  תך)השחרור וחזר

 

 

לנו מזל שיצאנו בחיים וחזרנו הביתה. חזרנו הביתה לצ'רנוביץ', הבית היה  נסענו חזרה הביתה ברכבות, תחת הפגזות של הגרמנים,

 שלם. אז כבר הרוסים חזרו לשם.

לקחו אותנו לסירט, משם לבוקרשט ומשם  - 0491שלחו אותי ללמוד סנדלרות, עבדתי בסנדלרות עד שבאנו לארץ ישראל בשנת 

 לישראל בספינה.

 

 

 נא ספר/י על חייך  בארץ
שברצונך להעביר תחושותיך בעת עלייתך ארצה, פעילותך הציבורית או התרבותית, המשפחה שהקמת, המסר )

 (:לדורות הבאים
 

 

האנגלים שלחו אותנו לקפריסין, הייתי שם שנה. כשהגענו לארץ לקחו אותנו לעתלית. בעתלית לא היינו הרבה זמן, התחלתי לשחק 

 כדורגל אז לקחו אותי לזכרון יעקב. שם שיחקתי והתחלתי לעבוד באבן וסיד. 

אבנים וזורקים למכונה ואני הייתי דוחף אותם פנימה וכשהמכונה נסתמת הייתי צריך שם נפגעתי בגב, זו עבודת פרך, היו מביאים 

 זה היה קשה מאוד. -להוציא אותם 

 עזבתי את זה, אני לא צריך פרנסה כדי להחזיר משפחה, אז החלטתי שלא אשחק כדורגל ואז לא אעבוד שם.

 רון.אחר כך הייתי במשטרה האנגלית בתור שירות, שמרנו על הרכבת בזכ

עם הכרזת העצמאות הפכנו לחיילים, עברנו ליחידות בצבא. הייתי ביחידת אלכסנדרוני, נלחמתי בפלוג'ה. היו עולים שלא ידעו 

 להשתמש בנשק, שלא שרדו.

שלחו אותי ועוד אחד להוציא את ההרוגים לפני העמדות של המצרים )בפלוג'ה(, לחמנו שם עד שהחליפו אותנו ולאחר מכן 

 השתחררתי.

 שנה. 55התחלתי לעבוד אחרי הצבא, הייתי בנאי, עבדתי בזה במשך 

 

אחרי הצבא שיחקתי כדורגל בזכרון יעקב, היה לנו משחק בשבת אז באתי מחיפה לזכרון. אז הלכתי עם החבר'ה ואחד אמר לי הכיר 

הו, יש לה בחור שצריך לבוא אבל היא לא כל כך התלהבה, היא אמרה גם שיש לה מיש 05לי את מי שתהיה אשתי. היא היית בת 

 מחוץ לארץ. אני שמעתי את זה אז עזבתי ולא יצאתי איתה יותר, אם יש לה מישהו...

אנשים בתוך האולם והתיישבתי לידה, דיברנו, סיכמנו  9יום אחד שוב באתי לשחק וראיתי אותה. באותו ערב הלכתי לקולנוע, היו 



 

 שהיא תבוא לחיפה לבקר אותי וכך היה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   infovatikim@pmo.gov.ilדוא"ל:  למשרד לאזרחים ותיקים באת השאלון המלא נא לשלוח 

 *1118פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית 

 נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר.

 ראיון.או להעבירו סרוק בדוא"ל בצמוד ל 89-4184861הנספח בפקס: יש לשלוח את 

mailto:infovatikim@pmo.gov.il

