
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  להב  :שם משפחה
  

  שלמה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

       לוינסבוים  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
                                              

   :שם נעורים

   בלועזית                                                      סלומון  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :לידה תאריך
27.10.1936  

   לובלין ): מחוז, ישוב( קום לידהמ
                                                              

  בלועזית
                                                           

  פולין :ארץ לידה
 

  חנה :שם פרטי ושם נעורים של האם  )מוטקה(מרדכי  :של האב שם פרטי
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/ישהשם פרטי של הא
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                       לובלין וחלם:   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  וליןפ :ארץ המגורים                                          בלועזית 
  

 
   :המלחמהמקצוע לפני   : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

  רוסיה ואוזבקיסטן ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                       
                                                                           

  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

   ?)ציין מקום(חר השחרור חזרת לא/לאן עברת ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
  

  
  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1949 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

 נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  

  .הייתה לי ילדות טובה. 1936לובלין שבפולין בשנת נולדתי ב

  .אבי עבד בהובלות עם עגלה וסוסים

  

  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/ת בבריחההשתתפו, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
  ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  

  .אך בגבול החרימו לנו אותם, ברחנו עם עגלה וסוסים. בתחילת המלחמה ברחנו לרוסיה עם עוד משפחות רבות
העמיסו אותנו על רכבות , כשהגרמנים התקרבו לכיוון רוסיה. אבי חילק מזון עם עגלה וסוס למחנות ,נדדנו בהרים בין בקתות

. יום אחד אבי היה צריך להביא איזו חבילה ונאלץ להיפרד מאיתנו. ונסענו בתנאים קשים מאוד ובשלג במשך שלושה חודשים
בתנאים קשים , היינו עם עוד אלפי אנשים. נכנסה וקראה בשמו של אביאמי  –וכל רכבת שעברה , חיכינו לו בתחנת הרכבת

ואז , סוף סוף החלפנו בגדים והתקלחנו. לאחר כמה נסיונות כושלים אמי מצאה את אבי ישן ברכבת. עם כינים, ללא מזון ומים
  .נסענו לאוזבקיסטן
אמי באה לבקר אותי וראתה את . י לבית חוליםבעקבות כך לא יכולתי ללכת והובהלת, סבלתי מתת תזונה. הייתי אז בן שש

  . ומכרה יהלומים וזהב שהיו לנו כדי לקנות לי אוכל, היא לקחה אותי משם. מצבי הקשה
אמי שילמה . החליט לעזוב והוכנס לכלא עקב כך, אבי עבד במקום שלא נתן שכר. הוריי עבדו בקולחוז תמורת חצי קילו דורה

  .ם אבי שוחררואחרי שלושה חודשי, לעורך דין
  .וקיבלתי מכות כל יום על היותי יהודי, למדתי בבית ספר רוסי. גרנו בבקתת בוץ וקש

  .ומאז הוא הגן עליי, יום אחד נתתי פרוסת לחם לבחור גבוה וחסון

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
  ):עליה/ העפלה, חהברי, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  

מקום שבו גרו הרבה  –" בית פרץ"חזרנו לעיר לובלין וגרנו ב. בסוף המלחמה נאלצנו לשלם שוחד על מנת לחזור לפולין
  . פליטים

כך בגיל שבע נפרדתי מהוריי . סוכנים מארץ ישראל הודיעו לנו שלילדים יש מסלול עליה קצר יותר. החלטנו לעלות ארצה
התחלתי להשתעל והמדריך נתן לי מכה חזקה שהפילה אותי , הלכנו בלילה ברגל. י הבריאותי היה לא תקיןמצב. ויצאתי לדרך

  .על הקרקע
, לקחו לנו את הנעליים והבגדים החדשים בטענה שכולם צריכים להיות שווים, כשהגענו. הגענו לעיירה בגרמניה ושהינו במנזר

אפילו שוקולד מתחת כרית , התנאים היו טובים וקיבלנו אוכל טוב, קיבוץ דרורהמקום נקרא . ונתנו לנו בגדים ישנים ומטולאים
. עד שאיתרו אותי במנזר, הוריי חיפשו אותי במשך שנתיים ברחבי גרמניה. הוחלט להעלות אותנו ארצה ללא הורינו. כל לילה

הוריי לא קיבלו את ההחלטה . הםוהם עולים ארצה בלעדי, שם הודיעו להם חד משמעית שהילדים לא שייכים להוריהם יותר

  . הם קשרו סדינים לחלונות הילדים והבריחו אותם. הזו
אבי קנה עגלה עם סוס והוביל אנשים . שם התחלתי ללמוד בבית ספר, עד שהגענו לעיר טראושטיין, נדדנו ועברנו תלאות

כל מי , ר נאסר לדבר פולנית ורוסיתבבית הספ. מה שאיפשר לי ללמוד בבית ספר לעברית, הוא הרוויח טוב. למחנה צבאי
אמי לימדה  .אלה היו השנים המאושרות ביותר בילדותי, למדתי שנתיים בתנאים טובים. הוריו קיבלו קנס –שהפר את החוק 
  .אותי לנגן בכינור

ם חיכינו עד ש, נסענו למינכן ואז למרסיי בצרפת. אך החלטנו לעלות ארצה, ב"הייתה לנו אפשרות לעלות ארצה או להגר לארה
  .שתהיה עליה לגאלית לארץ

  

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

  



 

  . מה שגרם להתרגשות גדולה, ניגנתי את התקווה בכינור. 1949הגענו ארצה בשנת 
. אמי הייתה חולת לב. גרנו באוהל בתנאים קשים. ואחר כך עברנו למחנה עולים בבית ליד ,בהתחלה היינו בסנט לוקס בחיפה

מה שהסב לנו , אחרי שנתיים הצלחנו לקנות דירת שני חדרים בשיכון ותיקים בנתניה. אבי עבד בהובלה בעגלה עם סוסים
  .אושר גדול

התגייסתי לגבעתי והשתתפתי , עבדתי עד הגיוס. נסהואז נאלצתי לעזוב את הלימודים כדי לעזור בפר', למדתי עד כיתה ח
למרות שלא רכשתי . שנה 32במשך , אחרי שחרורי עבדתי במפעל באזור תעשיה בנתניה. כולל מבצע קדש, במלחמות ישראל

הצלחתי לקדם . אך התנאים היו קשים, קיבלתי משכורת טובה. הצלחתי להתקדם במפעל עד תפקיד מנהל עבודה, השכלה
מנהל המפעל נתן שני כרטיסי טיסה עם בית מלון . עשו לי מסיבת פרידה, כשסיימתי את עבודתי. ת המפעל רבותולפתח א

  .כך יכולתי לבקר את בני. כאות הוקרה על עבודתי, ב"לארה

  . אני ישר מתקן, אם משהו מתקלקל. אף פעם לא מזמין איש מקצוע, אני עושה הכול בבית
  .ויש לנו שישה נכדים, שפחה של שתי בנות ובןהקמנו מ, אשתי ילידת כפר תבור

  

  

  

  אור ליברמן: ראיון
  2009ספטמבר  .מכון וינגייט

  

  אלינה נאור: עריכה
  

 


