
 

  "ְלדֹורֹות"                                  
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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

  מחקרית, כם יש חשיבות לאומיתי שללסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

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

  
  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

  אברהם  :שם פרטי  יונגרייז :שם משפחה

  לפני השואה ובתקופתהפרטים אישיים                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                             

  :          שם משפחה איתו נולדתי

  יונגרייז

 בלועזית                                             
Jungreisz 

  :שם פרטי איתו נולדתי

  אלפרד

  בלועזית 

    Alfred 
:                     מין

  זכר

  : שנת לידה

07.08.1930 
  :  עיר לידה

  טרנסילבניה  , סיביו

  בלועזית     

  Sibiu-Hermanstadt, 
Transylvania                                        

  :ארץ לידה

  רומניה

  :שם פרטי ושם משפחה של האב

  שרגא יונגרייז

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 טובה גרובר
:                                                     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  טרנסילבניה  , סיביו

  בלועזית 

 Sibiu-Hermanstadt, 
Transylvania 

  :ארץ המגורים

 רומניה

   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמה מקצוע לפני

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

  :חבר בארגון או בתנועה

בני , השומר הצעיר, ר"בית(

    )עקיבא

  

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

                                                     רומניה, הרמנשטאדט -סיביו
  ציין את שמו     , במידה והיית בגטו

 
  בלועזית 

                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

 בלועזית 
  

   :במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו

  

  :ציין מקום שאליו חזרת לאחר המלחמה

  סיביו

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

                                                      הרמנשטאדט - סיביו 
  :  תאריך השחרור

23/08/1944 
  :מחנות בדרך לארץ/ מקומות

  איסטנבול

  :שנת עליה

1950 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "טרנסילבניה"

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         
אבי שרגא עבד כמנהל  .בעיר הייתה אוכלוסיה גרמנית רבה ,בעיר סיביו ברומניה 1930שמי אברהם יונגרייז ונולדתי בשנת 

בהליכה ובחזרה מבית הספר . אחותי ואימי, אחי, חברה שעסקה בשיווק תבואה ובבית היינו אני -חשבונות בחברת פולק ובניו
  . הייתי מקבל הרבה מכות מהגויים הנאצים בעיר ולכן היינו מחפשים דרכים עקיפות

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, ת וצעדות מוותמחנו, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  
לאחר תחילת הכיבוש  .החלו רדיפות אחר יהודים, המורה נכנס לכיתה ואמר לנו שהמלחמה פרצה, ז באלול"י 01.09.1939ב

החנות הייתה בבניין מתחת , הנאצים החלו להלאים נכסי יהודים והמחסן והחנות של האחים פולק היה הנכס הראשון שהולאם

  .לדירה בה גרנו ולכן זרקו אותנו מהדירה ונאלצנו למצוא מקום אחר לגור

המשפחה התפרקה וכל אחד ניסה למצוא מסתור , אבי חיפש מסתור עבורי כי הוא ידע שעומדים לקחת אותו לעבודות כפייה

אחותי שהייתה בעיר אחרת נספתה באושוויץ ולאחי , אבי נלקח לעבודות כפייה במחנה רשינר כפי שעשו ליהודים רבים. אחר

, תחנה שפעלה עבור האחים פולק לפני הכיבוש, אני הוסתרתי בתחנת קמח בקצה הכפר -הקטן ולי מצאו מקום מסתור בנפרד

ובמשך היום  11הייתי בן . שהיה נוצרי הסכים להחביא אותי באחד המרתפים שהיו עם טבח ובתנאים לא אנושיים הטוחן

לא חשבתי על בריחה כי לטוחן , הטוחן העביד אותי בפרך ונתן לי מעט מזון, נאלצתי לעבוד עבור הטוחן בתפירת שקי קמח
היו ביקורי פתע של הנאצים , הנאצים והאוכלוסייה של העירהיה כלב שמירה וגם נשק אישי ומאחר שהטחנה עבדה בשביל 

המרתף , אני הספקתי להסתתר בזמן מבלי שיגלו אותי בזכות נביחותיו של הכלב שהחלו כשמישהו התקרב. ימים 10בערך כל 

  .אני זוכר שבזמן המלחמה גם שרפו לי את הגב עם סיגריה בוערת,  ,היה מכוסה בדלת מסתור שלא ראו מבחוץ

וכל יום וכל שעה חייתי עם , דיני יהיה גזר מוות, אותה תקופה פחדתי פחד מוות והיה לי ברור שאם ימצאו אותי בטחנה כל

  . הידיעה הזו

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  
שלושה והמקום היה  - הייתה מלחמה כשבועיים, עם גרמניה ולכן שוחררנו" מהציר"שהוא נפרד מלך רומניה הודיע  1944- ב

  .אימי ואחי הקטן, מיד עם שחרורי ברחתי מהטוחן והתאחדתי עם אבי, אני ישנתי במקלט ואחר הגרמנים נסוגו. תחת הפגזות
תמיד נאמר . המשטר הקומוניסטי, ם כן נוקשהג, ו מידי השלטון הנאצי אבל לצערנו התחיל משטר אימים אחרנאומנם השתחרר

  .שירותי דת וכדומה שקשורים ליהדות היו אסורים ".הגרמנים הרגו והרוסים לא נתנו לחיות" ברקע 
  

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

  ):לדורות הבאים
  

  . בארץ עבדתי במחנה צבאי בחיפה ולאחר מכן עברנו לירושלים, "טרנסילבניה"באונייה בשם  1950לארץ עליתי בשנת 

  .התחתנתי עם שרה ועבדתי בביטוח לאומי עד לפרישה לפנסיה 1955ב
  

 

  

  יהודה ישי: ראיון

  2009אוגוסט , ירושלים


