
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

  .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  פנחס :שם פרטי  הבל :שם משפחה

  פתההשואה ובתקופרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
 Hebel                                                |הבל :המלחמה או בתקופתה

 :םשם נעורי

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 19.03.1927:לידה נ /  ז   Pinhas                                                |פנחס :המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                                   מקום לידה                            
                      |                ביאליסטוק-יזב'צ ):מחוז, ישוב(

 פולין:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 שרימר מלכה :נעורים של האם חיים-מרדכי :של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  של האישה   ): נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה(

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

         |                           ביאליסטוק-יזב'צ ):מחוז, ישוב(

 פולין:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :  או בתנועה:                                   המלחמה : לפני המלחמה

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

      יזב'גטו בעיירה צ?אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                  

                                                                                                        
     בלזן-ברגן ,ויהנגהן ,רדוב ,וולנוב ,פסולה ?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                      
                                                                                                        

                                                                          בלזן-ברגן :מקום  השחרור
 

תאריך השחרור  
25.04.1945 

  חזרת לאחר /לאן עברת  האם שהית במחנה 
 אנגליה ?)ציין מקום(השחרור  בלזן-ברגן ?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

  :ך לארץבדר
  
  

  שנת
 1948:העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

 יורקנפ        )בדרך הים
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

שם  ,החיים סבבו סביב החדר .אבא עבד כרואה חשבון בבנק יהודי ואמא הייתה בבית .רותגרנו בבית מעץ עם אולם כניסה לשתי די
בנוסף היה השטיבל של חסידות גור שהייתי הולך  . ולמדתי גמראאחר כך הייתי במעין ישיבה קטנה .למדתי קרוא וכתוב וחשבון

דיברנו רק ביידיש ולא הלכנו לבית  ,יים יהודים מלאיםחיינו ח .אחד גדול יותר והשני קטן יותר ,היו לי שני אחים .אליו עם אבא
  .ספר של גויים

  .נכנסו הגרמנים והפציצו את העיירה שנשרפה מכיון שכל הבתים היו מעץ .12כשהתחילה המלחמה הייתי בן 
  .התחבאנו ליד נחל קטן בין עצים וגם לשם ירדו מטוסים וירו עלינו

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: וני דרךצי(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותממרכז ברית האווקואציה ל/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
  .והחלק הגרמני ,שאנחנו היינו בו ,החלק הרוסי-פולין חולקה לשני חלקים ,כשנכנסו הגרמנים לפולין בתוקף הסכם מולוטוב

באופן אישי הרגשתי בטוח יותר  .לא היינו חופשיים להתבטא ולהתפלל במניין .אני התחלתי ללכת לבית ספר והייתי בין המצטיינים
  .אבא ואחי הגדול עבדו ,בצורה זו חיינו שנתיים .בבית הספר וברחוב תחת שלטון רוסי

אני זוכר התבטאות  ,הפחד גבר . ירו פצצות והיינו הכי קרובים לחזיתכשהתעוררנו בבוקר . פלשו הגרמנים לרוסיה22.6.1941ב
  .היו בפחדמאז החיים  ".אנחנו אבודים"של יהודי שאמר 

ירדנו ערב קודם  .אנחנו גרנו בכפר ופחדנו לאחר . בשוק בחמש בבוקרא ניתנה הוראה לכל היהודים להתייצב"ט באלול תשי"בכ
הקיפו את  ,אס.אז הגיעו אנשי אס .והגענו לשוק" החוצה"בבוקר שמענו את הגרמנים צועקים  .לבית של קרובי משפחה בעיירה
  .זה היה ממש טרור .אפילו ירו באנשים ,מקלות ,הם הכו את האנשים בשוטים .השוק והתחילו להתעלל ביהודים

את הגברים העמידו בשורות ותוך זמן קצר הוליכו  . ומטה ילכו עם האמהות והמבוגרים יותר לחוד13נתנו הוראה שילדים מגיל 
הנשים התנגדו  .עלות למשאיותהאמהות והילדים נשארו בשוק ונדרשו ל .מרגע זה יותר לא ראיתי את אבא .אותם מהשוק

 ,מצאנו פרצה בשוק ,לקחתי את אחי הקטן .אמא שלי אמרה לי ולאחי לברוח .אז התחילו לירות והנשים נאלצו לעלות ,בהתחלה
הגברים והילדים  ,את כל הנשים .כשהתעוררנו השוק היה ריק והיינו לבד .יצאנו ונכנסנו לאיזה מרתף ונרדמנו מרוב עייפות

 יהודים ככח 500שבו השאירו  ,היה גם גטו .תר הובילו ליד כפר שהיו בו חפירות גדולות נגד טנקים ורצחו את כולםהגדולים יו
  .גם אני ואחי הגענו לגטו כיון שלא הייתה ברירה אחרת .יהודים שברחו חזרו לשם כי היה שם אוכל .עבודה

עשיתי עבודות  .יצאתי מהגטו לתחנת הרכבת שהיו בה גרמנים .יהייתי חייב לדאוג לאוכל לי ולאח ,10 ו12היינו שני ילדים בני 
לאבא היו שני אחים  .היהודים בגטו שאלו אותנו אם יש לנו קרובי משפחה . והבאתי אוכלשונות כמו שטיפת כלים ועבודות אחרות 

אצל הדוד הראשון היה קשה  .היהודים בגטו סיכמו עם איכר שייקח עגלה ויביא אותנו אל אחד הדודים .שחיו בעיירות קרובות
נשארנו שם כל החורף  .הייתה לו מאפיה והוא אפה לחם עבור אנשי הגטו .נסענו לעיירה אחרת לדוד השני .מאוד ונאלצנו לעזוב

שמעתי  .אחי הקטן נשאר אצל הדוד ואני החלטתי לחזור לעיירה שלי .גם שם היה קשה לדוד להחזיק עוד שני ילדים .1941-1942
בדרך אחד העובדים  ,הם לקחו אותי בחזרה לעיירה . עם אזרחים גרמנים שמתקנים טלפונים והחלטתי לבקש טרמפשיש משאית

ככה קיבלתי  .יהודים רחמנים בגטו הציעו לי לעזור לאיזה איכר עם הפרות שלו .התחיל להציק לי אבל שאר העובדים שמרו עליי
 בערב נכנס ראש הכפר לבית של האיכר ואמר לו שצריך 1.11.1942ב .1942הייתי אצלו במהלך קיץ  .אוכל וקצת בגדים חמים

 4הבנתי שאני חייב לצאת מהבית של האיכר ובמשך  .אס.גם אמר לו שליד תחנת הרכבת יש הרבה אנשי אס .לשמור בלילה
 ,ריחה אוכל לוורשהאישה אחת שהב .הסתובבתי בין הכפרים והתחיל כבר להיות מסוכן .חודשים עברתי מבית לבית וביקשתי אוכל

נסעתי ברכבת והחלטתי להצטרף לקבוצה של יהודים במחנה עבודה  .הציעה לי לעבור לצד אחר של ורשה והחלטתי ללכת לשם
ברחתי והגעתי  ,כשהעובדים היו צריכים לעבור למחנה אחר .קיבלתי אוכל מהעובדים .פסולה ונשארתי שם כשלושה שבועות

מוולנוב  .העבירו אותי לצריף של נשים ושם טיפלו בי .סור היה שידעו שיש ילד לא רשום במחנהשם חליתי בטיפוס וא .לוולונוב
שם הייתי רשום ואחרי שבוע או  .במפעל לייצור נשק לגרמנישם היה מחנה עבודה של יהודים שעבדו  ,העבירו אותנו לרדוב

הגענו  . ימים צעדת מוות3ים פינו אותנו והובילו אותנו הגרמנ ,1944כשהרוסים התקרבו בשנת  .שבועיים נתנו לי לעבוד כמו כולם
  .1945בלזן עד השחרור באפריל - משם הועברנו לברגן .לי נתנו עבודות קלות ויחסית היה לי טוב .למחנה ווהנגן ועבדנו בבנין

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, רי המלחמהחיים אח, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  . אחרי המלחמה נסעתי לגרמניה ומשם נסעתי לאנגליהבלזן שהיה מחנה עקורים- מברגן
  .1948כשקמה מדינת ישראל ביקשתי לעלות ארצה בשנת  .אחרי תקופה הלכתי לחוות הכשרה ,גרנו באיזו וילה 



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

  .חייתי שם שמונה שנים .הקמנו את קיבוץ לביא ,עלינו להתיישבות ).חלוצים דתיים(ד "הגעתי עם תנועת בח
  .ונכד עשירי בדרך נכדים  9, ילדים3יש לנו  .פגשתי שם בחורה והתחתנו .עברתי לנוה הרצוג ,עבדתי כמורה לאנגלית בבתי ספר

  .עבדתי במשרד החינוך בנוה הרצוג כמורה עד שפרשתי לפנסיה
  .בניר גלים" בית העדות"נכון להיום אני מתנדב ב

  
 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



