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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  'לייבוביץ :שם משפחה

  
  אברהם :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  'לייבוביץ:          איתו נולדתישם משפחה 
  

 בלועזית
Leibowicz 

 
  אברהם :איתו נולדתישם פרטי 

  

  בלועזית
Avraham 

:                     מין
 זכר

  :לידהשנת 
1931 

  טל'ז:  עיר לידה
  

  בלועזית
Poland- Zetel 

  :ארץ לידה
 פולין

  'יחזקאל לייבוביץ :של האבושם משפחה  שם פרטי
  

  ינסקי'רוזה פיבוז :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  טל'ז :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
  

  בלועזית
Zetel 

  :ארץ המגורים
 פולין

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

 )ללא סיום(יסודי 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  ס יסודי"תלמיד בבי

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

  השומר הצעיר

  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  )שם העיר או האזור ושם הארץ(
 פולין, טל'ז

  ציין את שמו, במידה והיית בגטו
 טל'גטו ז

  בלועזית
Zetel  

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  מחנה  עבודה דבורץ

 בלועזית
Dvorets 

  נסקי בו הסתתרנו'יער ליפיצ:אדם חופשיהמקום בו נודע לך כי הנך 
 

  1944יולי :  תאריך השחרור
 

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

 באולם, במחנה עקורים בגרמניה

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
משם גוי פולני שהתנחל טל וסילקנו 'חזרנו לביתנו בז

  בבית

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  לא

  :עליה שנת
  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  "קדמה"



 

  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
 

אני ואחות תאומה בשם דבורה ואחות צעירה בשם , אליעזר -אחים 4היינו . יידישבעיקר בלמדנו , ס יסודי יהודי"למדתי בבי

  .אבי היה סוחר תבואה ומתנדב במכבי אש. ציפורה

  

. לסבתי היתה טחנת קמח על מים באגם גדול. שנים 10אמא היתה עקרת בית והיתה לנו משרתת גויה שגרה אצלנו במשך  

 הכנסת  –לבית הולכים  -היינו משפחה מסורתית. אחיות שגרו באמריקה 3אחים ואבי היה בן יחיד והיו לו  8לאמא היו 

  .חלב- בשבתות ושומרים בשר

  

  מן המלחמה י על קורותיך בז/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
  

  
אבי נלקח בקבוצה , 1941כאשר הגיעו הגרמנים בשנת  .חיינו תחת כיוש רוסי ובהשפעה קומוניסטית 1939-1941החל משנת 

אך למעשה מעדויות שנשמעו מאחור יותר התברר שכולם , בטענה שהם נלקחים לעבודה, מנכבדי העיר וסוחריה, איש 120של 

  . נרצחו בחורשה סמוכה ונקברו בקבר אחים

  

בוצעה האקציה  1941בסוף שנת . ים של עוצר ורעבחיינו שם בתנאים קש. טל'אנו הוכרחנו לענוד טלאי צהוב ונשלחנו לגטו ז

התחילה סלקציה . נכרה קבר גדול והושיבו אותנו בתעלה. היהודים נקראו להתאסף בכיכר העיר ומשם נשלחנו ליער -הראשונה

אחותי התאומה נשלחה בקבוצה עם . הבנו שאנו עומדים למות. איש לעומק החורשה ושמענו יריות 20כשבכל פעם נלקחו 

, אך אחי ביקש שיאירו אותי וכך ניצלתי, לאחר מכן רצו לשלוח גם אותי בקבוצה שנבחרה בסלקציה למוות. כולם נרצחו -ודיםהד

התחלנו , כשחזרנו לגטו. יהודים נרצחו באקציה זו ובעקבותיה הגטו הוקטן 2800. אמי ואחותי הקטנה, יחד עם אחי הגדול

  . ממוות בטוח לחשוב מה ניתן לעשות בכדי להציל את חיינו

  

 4לא אכלנו ולא שתינו . צפופים כמו סרדינים, איש 60 -התחבאנו מתחת לרצפה כ - בשלב הראשון התחבאנו במאפיה בגטו

היינו צמאים . י פטרולים גרמניים"תוך שאנו נזהרים לא להיתפס ע, ביום הרביעי ברחנו משם לנחל שזרם בתוך העיר. ימים

בסופו של דבר מצאנו חבית שהיו בה סרדינים ושתינו . כיוון שגוויות של יהודים צפו שם, הנחל אך לא יכולנו לשתות מימי, מאוד

 2משם ברחנו לחורשה קרובה ופגשנו אישה עם . ימים' משם פנינו לגוי שהיה חבר של אבי והתחבאנו אצלו מס. את המים

ם בכדי שישמור להם עליהם והחלטנו ללכת האישה סיפרה שבעלה נתן לראש העיר זהב ויהלומי. ילדים שבעלה נהרג בגטו

. היא המליצה שנלך למחנה עבודה שקרוב לפרטיזנים. אשת ראש העיר האכילה אותנו ונתנה לנו את הזהב. ולבקש אותם ממנו

ביער פגשנו . אנסקי'ליפיצאיש ליער  80ברחנו משם בקבוצה של , ילו לעשות סלקציותשהינו כשבועיים באותו המחנה וכשהתח

היו שנתנו והיו . פעם פנינו לגויים בבקשה למזון מידי. נפטר הדוד מטיפוס 1942ורף בח. ח של אבי ואשתו והם טיפלו בנואת א

 . ביער נשארנו כשנתיים וחצי. שסילקו אותנו ואיימו לקרוא לגרמנים
  

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

  

  
אחי אליעזר היה בקבוצת הפרטיזנים של . הייתי עם אמא ואחותי ציפורה. שמענו שהגרמנים ברחו ועזבנו את היער 1944ביולי 

, ס לא יהודי שם"חיינו שם זמן מה ותקופת מה הלכתי לבי.טל ומצאנו שם גוי שהתנחל וסילקנו אותו'חזרנו לביתנו בז. ביילסקי
לאחר מכן הממשלה החליטה שעליי למסור את . התחלתי לעבוד כטוחן גרגרי סויה לשמן. לא מצאתי את עצמי ועזבתי אך



 

הרגשתי בשל התנהגותם הנבזית של מרבית שכנינו הפולנים במהלך המלחמה . המכונה לייצור שמן והתחלתי ללמוד סנדלרות
  . צורך עז לנקום בפולנים והייתי מבצע פעולות נגדם

  
במשך הזמן בו . אמי ואחותי ציפורה הצטרפו לאחר זמן מה', גשתי וידעתי שאין לי עוד סיבה להישאר שם ועזבתי ללודגהר

יהודים ניצולי שואה בעקבות  42במהלכו נרצחו ) Kielce(הגיעה אלינו שמועה לגבי הפוגרום שבוצע בקלץ ', דגושהינו בל
) 1946, יולי(ומשם עברנו לגרמניה , כיה'והלכנו ברגל כמה ימים לצ 'לודגבעקבות הפוגרום החלטנו לעזוב את . עלילת דם

 -חבר שכנע אותי לעלות לארץ ישראלבו הייתי " השומר הצעיר"ארגון ". אורט"ושהינו שם שנתיים במהלכן למדתי מסגרות ב
  .י"עליתי לא 29.4.1948

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, הציבורית או התרבותיתפעילותך , תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

  
חודשים בצבא ולאחר השחרור עבדתי ברכבת  15הייתי . מ"נשלחתי לקורס תותחנים של הנ י התגייסתי לצבאו"כשהגעתי לא

  .ית ביאליקיעברתי לקר 1951גרתי בחיפה ובשנת , ולאחר מכן במפעל צינורות

  

  .נכדים 16ויש לנו ) דקר(דבורה ודקי , אליעזר, יחזקאל -ילדים 4נולדו לנו . כרתי את רינה והתחתנוה 1954בשנת 

תזכרו תמיד שחשוב . יעשו מעשים טובים ויתרמו לזולת, ישרים, המסר שברצוני להעביר לדורות הבאים זה שיהיו אנשים טובים

  .מאוד לשמור על אחדות המשפחה

  

  

  2014מאי , ביאליק –קריית , אודליה גילון: ראיון

  

  

  



 

  


