
  

  "ְ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

   מנדל:שם פרטי   המל:שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
  Hemel                    |                        המל:    המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
  6.6.1927 :לידה נ / ז     Mendel                                              |מנדל:  המלחמה או בתקופתה

   בלועזיתום לידה                                                               מק
 Dubietzko               |                            דובייצקו):        מחוז, ישוב(

   פולין:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  פרידה רובינזון:נעורים של האם  הרש:של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

 Dubietzko     |                                            דובייצקו):  מחוז, ישוב(

   פולין:ארץ המגורים

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

                                             מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                      
                                                                  דובייצקו במשך חמישה חודשים בתחילת המלחמה):          ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
      ?                                                                                אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                       1941ת בשנ, ירימושניק ליד נהר טומסק'מחנה עבודה בסיביר צ                               
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                       )מ מקולחוז" ק60(יזק באוזבקיסטן 'ג:    מקום  השחרור
 

 1945תאריך השחרור  

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

   צרפת:בדרך לארץ
  

  שנת
 1947: העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

 )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(

אבא היה . אחותי מתה ממחלת המלריה בגיל שלוש באוזבקיסטן. היינו ארבעה אחים ושתי אחיות. אני בא ממשפחה דתית מאוד
מאז שראש הממשלה פלסוצקי התחלף . למדתי מגיל שלוש אצל הרבי בחדר. אמא הייתה עקרת בית, סוחר של פטריות יבשות

היו בעיות בבית הספר , מגיל שבע הלכתי לבית ספר נוצרי. אז התחילה האנטישמיות, שהיה חצי גרמני, צמיגרבראש הממשלה רי
הוא . המנהל היה אנטישמי ורצה שאני אקשור את הפאות מתחת לכיפה. רצו שאני אספר את הפאות שלי. עם הפאות הארוכות שלי

  .גם החליט שאנחנו צריכים להיות בכיתה בזמן התפילה שלהם
  

  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/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; ך להצלתבאופן משמעותיסייע 

אחר כך הגויים רצו את הבית ואיימו שיגלו . שהיה שייך לצד הגרמני, בחמשת חודשי המלחמה הראשונים נשארנו בדובייצקו
אבי ושני אחיי הגדולים . הבשלב מסוים תוך כדי הבריחה המשפחה התפצל. אז ברחנו לחלק הרוסי של פולין. לגרמנים שאנחנו שם

הרוסים שאלו . ומצאנו שם את אבי, ה לאיזו תקופה'הגענו לעיר בירצ. שהייתה בהריון ועם אחותי, נשארתי עם אמי. נפרדו מאיתנו
לילה אחד דפקו בדלת שוטרים רוסים . הוריי רצו לחזור כי כל הרכוש היה שם. את מי שהיה גר בצד הגרמני מי רוצה לחזור הביתה

  .שאחר כך נפטרה ממלריה, לפני כן נולדה אחותי. לקחו אותנו לסיביר למחנה עבודה. אלו האם אנחנו רוצים לחזור הביתהוש
ישבנו שלושה חודשים בתחנת , מהרגע שהגענו לאוזבקיסטן. לאחר מכן הוריי החליטו לנסוע לאוזבקיסטן. היינו שנתיים בסיביר

בקולחוז . משם לקחו אותנו לקולחוז. מקלחת לא הייתה, מזל שהיו שירותים בתחנה. ניםהיו שם עוד פליטים שנתנו לנו מזרו. רכבת
  .יזק באוזבקיסטן'מהקולחוז עברנו לעיר ג. עבדתי בבית מלאכה. היינו שנתיים

  

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

אחרי המלחמה הרוסים לקחו חצי מפולין וניידרשליז הייתה בחצי שהיה .  וחזרנו לניידרשליז שבפולין1946יזק בשנת 'שוחררנו מג
  .שייך לגרמנים

  . התאמנתי על רובים- "הגנה"הייתי שלושה חודשים ב
  .מ לעלות לארץ" נסעתי לצרפת ע1947בשנת 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: יוני דרךצ(
לא היה לנו מקום , עברנו ממקום למקום. לא ידעתי מילה בעברית. לא תפסו אותנו בדרך". הגנה" הגעתי לארץ עם ה1947בשנת 
, כשהשתחררתי. 1955משפחתי עלתה לארץ בשנת . בבית נבל והוצבנו 52ל התגייסתי לחטיבת גבעתי גדוד "כשקם צה. קבוע

נתנו לי קיטבג עם ציוד כדי שאוכל להגיע . לא היה לי כסף ולא היה לי איפה לישון. ישנתי ארבעה חודשים על ספסל בחיפה
כטרקטוריסט אחר כך עבדתי . מ"בגלל שבבחירות הצבעתי למפ, עבדתי שם שנה ופוטרתי. בסוף מצאתי עבודה בנהלל. למילואים

שם הייתי אחראי על ציוד . אחר כך הגעתי לבאר שבע ומשם נשלחתי למושב פטיש. במשך חודש במושב שיתופי ליד כפר תבור
ואז עברתי לעבוד בחוות , עבדתי שם שנה וחצי. והועברתי לעבוד בחברת הטרקטורים, הייתי במושב במשך שנתיים כמעט. חקלאי

  .תי עד הפנסיהושם עבד, גילת של משרד החקלאות
  .רחל ויחיאל, שרה: נולדו לנו שלושה ילדים. ל' עם לאה אנצ1953התחתנתי בשנת 

  .2005אשתי נפטרה בשנת 
  .אני סב לשמונה נכדים ושני נינים
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