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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  ווסטרייך :שם משפחה

  

  אברהם :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

            ווסטרייך :איתו נולדתישם משפחה 

                                         

                                              בלועזית
 

  אברהם :איתו נולדתישם פרטי 

                                                

   בלועזית
                                          

:                     מין

    זכר
   :לידהשנת 

3/9/1921 
  רוזדו:  עיר לידה

                                                             

       בלועזית
                                           

  פולין :ארץ לידה

 
  יעקב :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  רוזה מוהר :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

             

   בלועזית
                                         

  פולין :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 תיכון בית ספר למסחר 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                             
   

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

  תורה ועבודה

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

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                    קזחסטאן :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
   5/1945: תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  
  איטליה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

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(
  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

אמי הייתה עקרת בית ואבי היה . גרנו עם בני הדודים ועם שני סבים ושתי סבתות, ושלושה ילדים היינו משפחה של אבא ואמא

היינו משפחה דתית וקשורים מאוד לבית הכנסת ואחרי הצהריים למדנו . הייתי בתנועת מזרחי בתורה ועבודה. סוחר בירה

  .בבית דיברנו יידיש ופולנית .עברית בתנועה

בזמן . ולני ובזמן שיעורי הדת היינו היהודים יוצאים והיה לנו מורה לדת ישראל בשם מר זמורהלמדתי בבית ספר ממשלתי פ

  .בגלל תחילת המלחמה ת לימודייאחר כך למדתי בבית ספר למסחר ולא סיימתי א. הלימודים הצטיינתי בציור

  
  

  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
  

כשפרצה המלחמה הייתה הפצצה של מטוסים גרמנים ובעיקר על תחנת הרכבת של העיר שהייתה מאוד חשובה גם לתחבורת 

הגרמנים נכנסו אל העיירה לפני ראש השנה והתחילו להתעלל . הבית שלנו היה כמאתיים מטר מהתחנה. הרכבות הבינלאומית

ירה היה מרכז תעשייתי במרכז העיר וכבר בזמן הקמתו עוד לפני המלחמה הביאו לעי. ביהודים והפכו אותם למנקי רחובות

ם ואת עצממייד עם פרוץ המלחמה הגרמנים שייכו את המפעל ל. מיתהחדירו אווירה אנטיששלנו פולני מאזור שלונסק ו

היינו צריכים לעבור את נהר הסאן לצידו השני כדי שהאזור יהיה נקי מיהודים וכל המשפחה . היהודים גירשו למרכז העיירה

  . עברה לאנטונינוב ושם גרנו

חר יותר נודע לי ששלושתן נספו מאו. שנשארו בעיירהאמא שלי גורשה אבל חזרה לרוזוודוב כדי להיות ביחד עם שתי הסבתות 

מדי פעם הגרמנים נכנסו אל הכפר כדי . אנחנו נשארנו באנטונינוב שבזמן הזה הייתה שטח הפקר בין הגרמנים לרוסים. בבלזץ

ור עם ושמו אותם במקום סג, רובם ממשפחתי, הם לקחו עשרים איש. יום אחד הם נכנסו לכפר ועשו הצגה. להפגין נוכחות

  .חזירים והשתעשעו בנו וקראו לאנשי הכפר לראות את המחזה הנלעג

הקצין שהיה אחראי , נולמזל. פואסקו שם היה מרכז של הגסטמאוחר יותר גירשו את הפולנים לבתיהם ואותנו לקחו לעיירה ני

ולאחר יומיים הגיע שוב לכפר ורמז , והוא הצליח לשחרר אותנו ולהחזיר אותנו לאנטונינוב על המשאית היה גרמני מאוד אנושי

זור שהרוסים מה שיכלנו והחלנו לנדוד מזרחה לאהעמסנו כל , הבנו את הרמז ואבי קנה סוס ועגלה. לנו שכדאי לנוח לברוח

 ,וירמיהו עם אשתו ברכה, הבן של עובדיה, דודי נתנאל ואשתו ביילה עם בנם היחיד אברהם, אחותי רבקה, אני. כבר שלטו בו

  .בה שהייתה כבר תחת הכיבוש הרוסיייו כולנו והגענו לשיננסענ

גם . היו לנו שם קרובי משפחה אבל אחר כך עברנו ללבוב שם היינו מספר חודשים והיה אפשר להסתדר בעבודת המסחר

לאחר מכן . הייתי בבית סוהר בתנאים לא אנושיים כחודש. לאחר מכן עצרו אותי בחשד לגייס חמישי. הרוסים עזרו לנו להסתדר

  .היינו שם שנתיים וקילפנו את העצים כדי להכין נעליים מקומיות. שלחו אותנו למחנה גולגרוסי בלי אוכל והיה שם סיוט

  
  
  
  
  



 

    היוםי על קורותיך מתום המלחמה ועד /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

, יולי התחלנו לחזור מערבה לפולין - ביוני. בקזחסטן ושם נשארתי אם משפחתי עד השחרורבתום המלחמה פגשתי את הוריי 

ושנה לאחר מכן נולדה בתי הבכורה , 1946כיה והגענו לאוסטריה שם התחתנתי עם רוזה בשנת 'הגענו לקראקוב דרך צ

  .בלומה

התגייסתי לצבא בינואר . נו לעבור לירושליםתחילה גרנו בחדרה במחנה ברנדייס ואז בחר. 28הגענו לארץ כמשפחה כשאני בן 

  . הבסיס שלי היה בצפת ונקרא מחנה ארקנאן. והייתי שומר על שבויי מלחמה לבנונים בהר כנען 1950

עבדתי בחברת סולל בונה . 1958וגילה בשנת  1954משה בשנת , 1951שרה בשנת , בישראל נולדו לי עוד שלושה ילדים

  . ה בירושליםוהשתתפתי בהקמת בנייני האומ

  

  

  תלמה מרגלית :ראיון

  2011ינואר , ירושלים

  

  


