
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  שרפאייזן
   :שם פרטי

  דב

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, שאלה אינה נוגעת אלייךבמידה וה                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 
                              שרפאייזן              

                                              בלועזית
Sharfaizen  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

                           ברוך                           

   בלועזית
     Baruch                                     

:                     מין
 ז   

   :לידהשנת 
1939 

  :  עיר לידה
                                             לושיץ פולין                 

       בלועזית
       Loszice                         

  :ארץ לידה
Poland 

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  גרשון 

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 גיטל

                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  לושיץ פולין            

   בלועזית
                                         
  :ץ המגוריםאר

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )האזור ושם הארץ שם העיר או(

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                          

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

                                                רוסיה

  בלועזית
Syktyvkar 

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 סיקטיבקר רוסיה
  :  תאריך השחרור

1946 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  אליו חזרתציין מקום 

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
  
 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  ארצה 



 

  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                                                                                                                                         
 

אבא , משה הייתי בן הבכור כשלאחר כשנה נולד אחי, בעיר לושיצה פולין בחודש תמוז לאבא גרשון ואמא גיטל 1939נולדתי ב
החיים היו חיים סבירים ולא היה , מהתושבים היו יהודים 80%, העיר הייתה עיר יהודית גדולה , וגם סוחר בעורות, היה כובען

  .חשש מכלום

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /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
  
 

מייד , מירוב ברוסיה הלבנה על יד נהר הבוקאא נסע לסבא וסבתא מצד אמא לעיר נאב, המלחמה התחילה מייד עם לידתי

וכתוצאה מהסכם זה נעשינו , תב לחוקת פולין בין רוסיה לגרמניהכשבהסכם נכ, מולוטוב –באותו שנה נעשה הסכם ריבנטרוב 

הרוסים שלחו אותנו לסיביר משום שכל אדם שהיה ליד הגבול ללא בית של ממש נחשב , שייכים לרוסיה וחלק מאזרחיה

   .ת יהודיםשם היה מחנה עבודה בעל מאו, הגענו לעיר סיקטיבקר סיביר, וסטאלין נהג לשלוח אנשים אלו לסיביר, לפליטים

  

אחי משה נפטר במחנה  ,והרוסים פירנסו אותנו עם כרבע לחם ליום עם כמה תפוחי אדמה , אבא היה כורת עצים ביערות 

עקב כך , למדתי שם בגן ,ממחלה מקומית הוא היה רק בן שנתיים וחצי אני זוכר שאמא הוציאה אותו החוצה לקבור אותו

העבירו , 1944ב, חינכו ולימדו אותי בגן לכתוב ולהשתמש עם יד ימין, שמאלי וברוסיה לא מאפשרים להישאר, שהייתי שמאלי

פעם קרה שתפסתי איזה גוי גונב מאבא כובע , אבא שם ייצר כובעים ומכר אותם, שם שהינו כשנתיים, אותנו לאוקראינה

ית מקומית באחת שהינו בב, םים היו שם מאוד סביריהחי, תפסתי אותו ולקחתי ממנו את הגניבה 7רצתי אחריו בגיל , בחנות

, י הגרמנים"והכלה נהרגה ע, הבן הקצין נהרג בצבא הרוסי, בנה של המארחת היה קצין בצבא ואשתו הייתה יהודיה, הכפרים

אז נסתיימה , 1946שם שהינו עד , וכך למדתי טוב לדבר רוסית, כך היה לי חברה, משחק עם הנכדה היתומהואני הייתי 

  .ליןהמלחמה ונשלחנו לפו

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  
  
ירד מהרכבת מעיר מעזריטש כדי ללכת לעיר הקרובה לושיץ לבדוק , אבא שלא האמין שכולם נהרגו , כשחזרנו לפולין 1946ב

לאחר שראה את החורבן הנורא של העיר הוא חזר , ארנו במעזריטש ואבא נסע ללושיץאנחנו נש, מקרוב מה תוצאות המלחמה

הם החליטו במשותף לעבור לעיר , אבא הכיר שם יהודי שסוחר בשערות של מטאטא, חודשים 9שם שהינו , למעזריטש

ילדה זו , י לאשה וילדהשם גרנו בביתו של הסוחר היהודי שהיה נשו, עיר גרמנית במקור שעבר לשליטת הפולנים, ליגניצא

החיים נעשו , אבא התחיל שוב לעבוד בכובעים, לאחר כשנה קיבלנו דירה מהשלטונות, העבירה לי חברה נפלאה במשך הזמן

  .נוחים מאוד

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

 המסר שברצונך להעביר, המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):לדורות הבאים

  
  

זה היה , "ארצה"עלינו עם אוניית , נקשרנו עם כל מיני תנועות ישראליות שארגנו אותנו לעליה, החליטו לעלות ,  1950בשנת 



 

שהינו , אבא התחיל לעבוד בנגריה של הסוכנות, ה בחיפה נשלחנו למעברה בפרדסיהימשער העלי, קרוב לחג ראש השנה

פגשתי את אשתי , החיים היו מצוינים, שירתתי בהנדסה, התגייסתי לצבא, עברנו לעיר בני ברק 1960ב, במעברה כעשר שנים 

, והיום אני עם אשתי השניה שתחיה, ילדים משותפים 4יש לנו , רות, הראשונה כחייל משוחרר פגשתי את אשתי הראשונה

  .נכדים 12כיום יש לי , שרית

  

  201441571175ינואר , אשדוד, דור פבר: ראיון

  

  

  

  

  Ledorot@pmo.gov.il:  ל"דואחים ותיקים בלמשרד לאזראת השאלון המלא נא לשלוח 

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית 

  .נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר

  .איוןרל בצמוד ל"או להעבירו סרוק בדוא 02-5605034: יש לשלוח את הנספח בפקס


