
 

 "ְ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:

 קול
  שם פרטי:

 גדעון

 השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

 במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך, אין צורך לענות עליה                                  

 :          איתו נולדתישם משפחה 
           קולה                                

                                              בלועזית
Kula 

 

 :איתו נולדתישם פרטי 
 גדעון                                                    

  בלועזית
           Gidon                                

 מין:                     
 ז   

  לידה:שנת 
8291 

 :  עיר לידה
עיר בירה של בוקובינה, אז היה שייך לרומניה  –צ'רנוביץ 

 היום לאוקראינה

      בלועזית
                                            

 :ארץ לידה
 רומניה

 של האב:ושם משפחה  שם פרטי
 קולה יעקב

 שם פרטי ושם נעורים של האם:
 קולה אתי )שם נעורים היה גם קולה(

                                                 לפני המלחמה:      מקום מגורים קבוע
 צ'רנוביץ            

  בלועזית
                                          

 ארץ המגורים:
 רומניה

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

 ידיסו 

  :המלחמהמקצוע לפני 
   )תלמיד, סנדלר, מורה(

     תלמיד                         

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

 

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

                                                                                     

      במידה והיית בגטו, ציין את שמו
 מודילב פודולסק

  בלועזית
   Modilev podolske                                                                                                                                                 

   במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז, ציין את שמו
                                                                                                               

  בלועזית
 

                                                                      המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי:
 מודילב פודולסק, הרוסים הגיעו

 :  תאריך השחרור
8211 

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

 
 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
 צ'רנוביץ

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


 

 במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין, ציין ממתי עד מתי
 

הייתי במחנה בקפריסין במשך שנה וחודש )לא זוכר תאריכים 
 מדויקים(

 

 עליה: שנת
 

8211 

 באנייה, ציין את שמהבמידה ועלית 
Punck reshent 

 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 

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

וגרמניה. למדתי בבית אבא היה שותף בבית חרושת לכפתורים והיה שותף גם בסחר של עצים, הם עשו יצוא עצים לאוסטריה 

 ספר עממי אבל אני לא זוכר בדיוק כמה שנים למדתי.

 

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

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

ילדים )אני ואחותי( ושתי האחיות של אבא היינו בגטו בצ'רנוביץ. אמרו לנו ששולחים אותנו לאוקראינה ונסענו  9אבא, אמא, 
אוקראינה( ומשם העבירו אותנו למודילב  –ברכבת מסע, שבועיים אחר כך הגענו לאטאקי על יד הדנסטר )גבול רומניה 

אנשים בחדר אחד. לא היה מה לאכול, לא היה כסף, אני זוכר שמשך הזמן שם כל הזמן הייתי רעב. למזלנו  7ינו פודולסק. הי
 . קרט, מכרנו אותו ולתקופה קצרה היה לנו קצת מה לאכול 9לאמא שלי היה יהלום של 

 
ס נפטרה כי קיבלה טיפו 19לנו להתרחץ כמעט וקיבלנו כינים. אחות הצעירה של אבא בת ו, לא יכ8218היה חורף קר ב 

 גם אמא שלי אבל הצלחנו לשרוד. אבא היה מורח נפט על הגוף כדי לא לקבל את הכינים. מהכינים. גם אני קיבלתי טיפוס ו
, היו הרבה בתים עזובים ואספתי מהם את העצים ועשו 8218בחורף של  89אני זוכר איך כל הזמן חשבתי על אוכל, הייתי בן 

שנים  3עבדתי גם בדברים אחרים כמו קטיף דובדבנים אצל האוקראינים. מה שנתנו לי לעשות עשיתי.  מהם ארונות קבורה.
 הייתי רעב.

 
בנים בוינה. הראשון מהנדס אלקטרוניקה והשני רופא. כשהגרמנים נכנסו לאוסטריה ב  9האחות המבוגרת של אבא היו לה 

הרופא תפסו ברחוב והכניסו אותו לדכאו, אחותו בצ'רנוביץ  המהנדס עם אשתו השיגו כרטיסים לאמריקה ועזבו. את 8231
הייתה מאוד עשירה והיא נסעה לגרמניה/אוסטריה ושילמה הרבה והצליחה להוציא אותו מדכאו, היא סידרה לו כרטיס וויזה 

 לאמריקה. 
 

מה זה להיות במקום כזה  הוא התחיל לעבוד באמריקה כרופא והוא ידע שאמא נמצאת במודילב פודולסק יחד איתנו, הוא הבין
בלי אוכל וכסף. הוא חיפש הזדמנות לשלוח כסף והוא מצא הזדמנות כזו רק בחודשים האחרונים שהיינו שם לפני שהרוסים 
הגיעו. הכסף עבר דרך ציריך, בוקרשט ועם שליח למודילב פודולסק. אני לא יודע אם קיבלנו הכל או רק חלק אבל זה היה 

  אחרונים.חודשים ה 3-1לקראת ה 
 

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

 

. משם הלכתי אחר כך הרוסים שחררו אותנו. הגשר על יד אינייסטר היה הרוס, אני הייתי הראשון שעבר עם סירה לאנטאקי

ימים הגעתי לצ'רנוביץ. הייתי לבד וההורים שלי נשארו  1ק"מ ליום ותוך  02ק"מ, עשיתי בערך  922הביתה במרחק של בערך 

(, האנשים שגרו שם ברחו ואני תפסתי את הבית. ההורים הגיעו לאחר שבועיים balsh) 7רחוב באלש לשם. הגעתי הביתה 

 בערך.

 

שכל היהודים שנולדו בצרנוביץ יכולים לעזוב לרומניה, בלי פספורט או ויזה, בלי לשלם לרכבת,  סטלין נתן הוראה 8210בשנת 

פשוט לעלות ולנסוע לרומניה. כמעט כולם עזבו. כל המשפחה עזבנו. לפני כן אבא עשה את שטות חייו והוא מכר את הבית 

 ממה שזה באמת היה שווה. 822שהיה עם גינה ענקית בגרושים אולי חלקי 



 

 

אוניות שחיכו ועלינו  9באנו לבוקרשט ואחרי תקופה של חצי שנה רציתי לנסוע לארץ, שלחו אותי לבורגס )עיר נמל( ומשם היו 

, יצאנו משם והאנגלים תפסו אותנו ושלחו אותנו למחנה בקפריסין, מחנה סגור אבל punck reshentעל אחת האוניות בשם 

 .87או  81חודש ואחר כך נתנו לנו לעלות לארץ, הייתי בן היה לנו שם אוכל ואוהל. הייתי שם שנה ו

 

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

 (:לדורות הבאים
 

שנים קבע. שירתי בחיל הים, אחר כך  1שנים בצבא, שנתיים חובה ו  1שלחו אותנו לבית עולים בחדרה, אחר כך הייתי 

התחתנתי והייתי באוניות קרב, בסוף הייתי על אוניה מצרית שתפסנו. אשתי לא רצתה שאשאר בצבא ולכן השתחררתי. 

 חדרים.  9נשארנו בחיפה. קניתי דירה בשיכון צבא ב', 

 

אחר כך התחלתי לעבוד בבית חולים בלומנטל, את ההשכלה קיבלתי בצבא. שם עברתי קורס חובשים מחלקתיים, פלוגתיים 

יום אחד הלכתי  )חצי שנה(, וחצי שנה קורס השתלמות בחדר ניתוח בבית חולים תל השומר עם האחיות המוסמכות.

טל בחיפה, בהסתדרות קיבל אותי אח ראשי של חדר מיון להסתדרות לבדוק משהו, באותו הזמן עבדתי בבית החולים בלומנ

 ואמר לי "למה לעבוד בבית חולים, משמרות בוקר צהריים ולילה, אני אתן לך מקום עבודה אחר בו תעבוד רק בבוקר". םרמב"

ל עזרא , סא"82אמרתי לו שאני צריך להתייעץ עם אשתי על העבודה כאח, אשתי תמכה ברעיון והוא שלח אותי לבית חולים 

. שם םברמב"להשתלמות בגבסים, עבדתי שם שנתיים, כל מה שהיה שם עבר למרפאות חוץ  םלרמב"קיבל אותי, שלח אותי 

התחלתי לעבוד בקופת חולים  12במרפאה אורתופדית אזרחית. בשנות ה  80באורתופדיה צבאית ו  80שנה.  32נשארתי 

 כמזכירה בקבלת חולים. םברמב" אחר הצהריים שעתיים באישור, סידרתי גם עבודה לאשתי

 

, אשתי חלתה ואני רציתי לצאת לפנסיה, אז יצאתי לפנסיה ולאחר מכן לא עבדתי 8273-1המשכתי בקופת חולים עד שנת 

 .יותר. יש לי שני ילדים, בת ובן

 

 

 5102ראיון: יפעת סגל, חיפה, מרץ 

 

 

 

 

 


