
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  פפירבלט :שם משפחה

  

  מרדכי :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

         פפירבלט :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  

 Papirblat בלועזית
       

  :שם נעורים
 

  מרדכי :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

  

 Mordechai בלועזית
        

:                     מין

 נ/  ז   
 :לידה תאריך

25.5.1923  
  

  רדום  ):מחוז, ישוב( מקום לידה
  

        Radom  בלועזית
 

  פולין :ארץ לידה
 

  שלמה :של האב שם פרטי
  

  זלדה הוברמן :שם פרטי ושם נעורים של האם
  

  ):  נשואה לפני המלחמה/ה נשוית/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                        ורשה:  לפני המלחמה  מגורים קבוע

  
 Warsaw בלועזית

       
  פולין :ארץ המגורים

 
  ישיבה: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 
   :המלחמהמקצוע לפני 

                                 
  :  או בתנועה חבר בארגון

  

  פולין  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 

 ורשה וגרבטקה, רדום      ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  1942אושוויץ מיולי ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                                      גרמניה:  מקום  השחרור
 

  5.1945:  תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

  רדום ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

אוסטריה ,הונגריה, כוסלובקיה'צ :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  ואיטליה

  

  1947 :עליה שנת
 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  
  
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
עקב גזרות  .שממנה התפרנסנו, הוריי החזיקו בחנות מכולת. היינו חמישה ילדים, למשפחה מסורתית, נולדתי ברדום שבפולין

  .ואני למדתי בישיבה, אבי ואחיו עבדו יחד. כשהייתי בן עשר, כלכליות נגד היהודים נאלצנו לעבור לוורשה
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/נוער תנועות/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

, ץ מעל החומהמספר פעמים ניסיתי לקפו. ועבדנו בעבודות שונות עבור הגרמנים, בפרוץ המלחמה הועברנו לגטו ורשה
ואני הכנתי את המקום להגעתה של , היה לה משק .ובסופו של דבר הגעתי לאחותו של אבי בכפר סמוך, נתפסתי פעמיים

, אחרי זמן מה אמי הגיעה עם אחי הקטן. אחי ואחותי הצליחו להגיע אליי ולהודיע שאבי נפטר בגטו מרעב וסבל. משפחתי
אך אמי לא האמינה , ניסיתי לעזור לאחיי למצוא עבודה. בבית יתומים בוורשהוסיפרה שאחותי הקטנה בת הארבע נשארה 

כעבור זמן מה הגיע גרמני לכפר . עיירה סמוכה, קברנו אותה בזוולין. ולילה אחד נפטרה בשנתה –שניתן לחיות בצורה כזו 

ואת אחי הקטן אצל , חה ברדוםסידרתי את אחי ואחותי במשפ. וכך נשארנו ללא אמצעי פרנסה, ולקח את כל השדות והמקנה
  .נורה –ומי שנשאר , נשארתי בכפר עד שיצאה הוראה לעזוב. משפחה באופטוב

  .שם עבדתי עבור כמה יהודים מקומיים, עברתי עם דודתי לגרבטקה
בתאריך . מאושוויץ הועברתי לדכאו. עברתי כמה סלקציות ועבדתי בעבודות קשות, נשלחתי לאושוויץ 10.7.1942בתאריך 

ונדדתי במשך שבועיים עד שהגעתי לעיר , וכעבור שבוע של צעדה הצלחתי לברוח, הוצאנו לצעדת מוות מהמחנה 17.1.1945

  .מולדתי רדום
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
יחד הועברנו תחת מסמכים . והצטרפתי לקבוצה של ניצולי מלחמה, לא מצאתי אף אחד מבני משפחתי בחיים אחרי המלחמה 

עלינו לספינה . אוסטריה ואיטליה, הונגריה, כוסלובקיה'לצ) עיירה ליד רומא, מבלונו, "מאוריציו פפריני"שמי היה (מזויפים 

  . להובלת עופות
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים :ציוני דרך(

והיו , המקומיים קראו לנו סבונים. אבל אף אחד לא רצה לשמוע, רציתי לספר את מה שעבר עליי במלחמה. הגעתי לעתלית
אז פרצה מלחמת ". הבוקר"כת עיתון אחרי זמן מה התחלתי לעבוד בתור מתלמד במער. כאלה שהתביישו במספר על היד
כעבור שנתיים השתחררתי מהצבא והתחלתי לעבוד . ונפצעתי באחת הפעולות בדרום, השחרור וגויסתי לחטיבת גבעתי

  . במערכת ידיעות אחרונות

  .נולדו לי שני ילדים ושלושה נכדים, התחתנתי 1954בשנת 
  
  

  
  2011פברואר . רמת גן

  
  אלינה נאור: עריכה

  

 


