
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                             

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                  
  

  .נחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובה

בעזרת מידע זה אפשר יהיה . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

י שלכם יש חשיבות לסיפור האיש. להכיר את הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  www.ledorot.gov.ilלאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו  אוסף הסיפורים יעלה. וחינוכית מחקרית, לאומית

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

 שושנה :שם פרטי  פורר :שם משפחה
  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, ה אינה נוגעת אלייךבמידה והשאל                                  

                                              בלועזית                חייצקי: שם משפחה איתו נולדתי
 

   בלועזית                                       רוסקה: שם פרטי איתו נולדתי
                                           

:                     מין
 נקבה

  : שנת לידה
1929 

  'לוג: עיר לידה
                                                              

 פולין  :ארץ לידה                                                בלועזית

  לאה חייצקי :ם של האםשם פרטי ושם נעורי  יעקוב חייצקי :שם פרטי ושם משפחה של האב
 

   בלועזית  גטו' לוג :מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
                                         

 פולין :ארץ המגורים

   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
 'יסודי כיתה ב

 

   :מקצוע לפני המלחמה
                               תלמיד

  :חבר בארגון או בתנועה
    השומר

 פולין' גדלו: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 

   בלועזית 'גדלו: ציין את שמו, ידה והיית בגטובמ
                                                                                                                             

ציין את שמו   , והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוזבמידה 
                                                                                                              

  בלועזית
  

  :  תאריך השחרור רוסיה  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
1939  

 
  ציין את שמו ריםבמידה והיית במחנה עקו

 
  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  
  

  :שנת עליה  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  
יתה נוסעת לרוסיה ומוכרת שם יאמא שלי ה. אבא שלי היה סנדלר וכל הרופאים באו ללמוד אצל אבא שלי איך עושים נעליים

אנחנו פחדנו  .הוא רצה סנדלר שיסדר לוונקרעה לו החגורה שבא גרמני יום אחד . אחרת לא היה לנו מה לאכול ,את הנעליים
 אבא לא רצה לקחת .מטבעות כסף גרמני עבור התיקון שלוששילם וברחנו מתחת לשולחן אבל הוא היה גרמני טוב  ,פחד מוות

וביקש מהגויה  הקשיב לעצת הגרמניאבא  ".קח את הילדים שלך ותברח": והגרמני אמר לו, ממנו את הכסף בגלל שהיה חייל

הרבה שמיכות כי ידענו שברוסיה בה שמנו ולקחנו מזוודה . רטיסיםשגרה מעלינו והייתה מנקה את חצר הבניין ותקנה עבורנו כ
 ואבא אמר אין לו, רצו זהבוהפשיטו אותו ברחוב , גרמנים נתנו לאבא הרבה מכותשם , הגענו לגבול ביאליסטוק .וכך ברחנוקר 

גם האח של אבא  ,ק אנחנולא ר ,הרבה עוד ברחו .כשהם סיימו איתו כל הגב שלו היה שחור מהמכות .ילדים 5 ו רקזהב יש ל

  . נפטרכש 16בן רק שלי ברח והוא היה 
. ולכל המבוגרים למקום אחר מקום אחדאומר לכל הצעירים להיה ש, תור למנגלה הגרמניעמדו בהרבה מהמשפחה שלנו 

 ,ה יפיפייהתה אישיהיא הי ,ה אישה יפהפתאום מנגלה רא .לטרבלינקה הקחו אותילבשל וידעה שבגלל הילד י ידעההדודה שלי 

  .מי שהלך לצד שמאל הלך להשמדה. ותהוא חיפש חוץ מגברים גם בחורות יפות חזק .היא ניצלה כךו הוא לקח אותה ימינהו

הייתי . חשבו אותי גרמנייהוכי הייתי בלונדינית עם עיניים כחולות  הייהסתובבתי ממקום למקום חופש ,אני לא עמדתי שם

יהודיה ולא  שאל אותי אם אניוהוא ראה אותי . רמני עם שפיצים בנעליים ומחפש יהודיםהיה עומד גועומדת בתור לקחת לחם 

נתן לי מכות עם ואותי לרצפה הפיל אני יהודיה והוא שאמרו לו כנראה ש. כך לימדו אותי בבית להגיב לשאלה הזועניתי כי 
   .רצתי הביתהואני , בנעליים השפיצים

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

  

הרוסים . לבית ומבקשת חתיכת לחם מאנשים כדי להביא לאחים שלי הייתי עוברת מבית. 1946עד  ,ניםש 5היינו ברוסיה 

השומר ראה , שקיםמהגונבת קמח  יום אחד היא נתפסה. הילדים איתנו אמא שלי נשארה לבד, לקחו את  אבא שלי לצבא

 אא היבכל. ו אותו ותכף לקחו אותה לבית סוהרכשפ, תפסו אצלה את הקמח בכיסהם  .החשאית הגיעה המשטרהתכף ואותה 

ולכן ריחמו עליה והיא הייתה מקבלת קצת יותר מהאחרים אך  תה שם שנה שלמה בהיריון עם שלמהייה היא. נשארה בחיים

עד שאבא  ,חילקו אותנו לפי גילאים שם יתומים ילדיםשל תנו שלחו לבית או. מה שקיבלה חילקה לאחרים שעמדו למות

  .מבית הסוהר השתחרר מהצבא ואמא חזרה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

 ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, הביתההשחרור וחזרתך (

  

סטאלין אמר שאנחנו  .שלמה, חזרה עם עוד ילד שנולד בכלא אאבא חזר מהמלחמה ואמ 1945 שנתכשנגמרה המלחמה ב

תה רחוב יהכתובת שלנו הי. לראות מה עושים ,הבית שלנולראות את ' גדחזרנו ללו ואנחנו כים לחזור לפוליןצריהיהודים 

כולם  כי אין משפחות ,לאיבוד הלךהכל ואין לנו לאן ללכת שאבא אמר  .בגלל המלחמה אבל הכל היה הרוס ,'גדלוב 66גרסקה 

. של בהמותברכבת  נסענו .שם היה לאגר של יהודים ,לגרמניהנסענו  לא ידע מה לעשות ובסופו של דבראבא . ברחו או מתו

   .ומשם עלינו לארץ ישראל 1948 שנתהתחתנו ב, את בעלי שמוליק שחי איתיהכרתי בגרמניה 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים



 

. ליד בן שמן ,לפני שקראו לה לודעוד בלוד  היינו. ביתהיה לא ו עבודההייתה לא . בפוליןאשר בארץ היה יותר גרוע יותר מ

אבא שלי היה גיבור . עליתי לארץ עם אבא ואמא וכל האחים. שום דברולא יה חשמל לא ה ,קיבלנו חדר עם עכברים למעלה

  .הדודות כולם הלכווכל הדודים  - אף אחד לא נשאר. העיקר שנשאר בחיים ,ל מי שהיה צריךהציל אותנו מכל רע או שיקר לכש
אמא שלי יום אחד . עוד מוצרים בסיסייםו, סוכר חום ,לחם ,םסייכל דבר היה עם כרט .תרנגולותוההורים שלי עבדו עם פרות 

אז העסקנו , לא עבדנוו ותנו קטניאני וציפורה הי. שנים 3ינו שם יהואז אבא לקח אותנו לקיבוץ שברה את היד ונפלה במדרגות 

  .דברים דומיםות למהתעאת עצמינו בתרגילי 

עבדתי בטל אחרי שהתחתנו . גדלנו ביחדופעל מהוא עבד ב. ליד בן שמן כאןהכרתי את שמוליק  .לא היה מה לאכולרוב הזמן 

החברה הפכה  ,הפסקתי לעבוד כי הם גירשו אותי. היה שם אחראי משמרת ,אלטורד בטלפונים ובעלי שמוליק עבד בנייר ט

  .לעבוד שם תילא יכול אזבקושי חותמת את השם שלי  אניו הייטק לחברת

, ביתבעלי שמוליק אולי כמה חודשים כבר לא יוצא מה. רגליים לא עובדותהו 90אנחנו בני , היום אני ושמוליק לא יוצאים מהבית

ביחד  עוזרת לנו הרבהואחוז והבת שלי בריאה  100ל "בן שהוא נכה צה ,ילדים שנייש לנו . אני לפעמים יוצאת עם המטפלת

מביאה לנו את הקניות עד ועוזרת לנו מבשלת לנו מנקה  ,בחורה ישרההיא  ,קוראים לה הילהשיש לנו מטפלת . עם הנכדים
  .בת שליאת האני אוהבת אותה כמו , הבית

  

 אלעד נחום: ראיון

  2013נובמבר , לוד


