
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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

 יעקב לייביש ואחות בכורה ,אח קטן לי ההי. יירת הקיט פיונקי לעי וכבר בגיל צעיר עברה משפחת1929דום בשנת א ברתינולד
לאבי הייתה חנות .  ללמוד בבית הספר במהלך היום ובחדר אחרי הצהרייםתיחלתהאז  7  עד גיל 4 בחדר מגיל תילמד. סבינה

הספיק למכור אותו בפיונקי ו בנה בעצמו בית נוסףאבי . נעליים ואימו הייתה עקרת בית וכמובן גם עבדה בחנות המשפחתית
דודה מאלה ודוד בינם  -יבפיונקי גרו גם קרובי משפחת. ו לשרוד בתקופת השואהנוצעד זה עזר ל, בשנה שלפני המלחמה

 .יהם גרו בשכנות למשפחת. וילדם חיים
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , ת בדויה ושם בדויזהובמסתור 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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

עקב , נם לעבוד במכבי האש של פיונקי בגלל הפחד שהעיירה תופצץיבואבי ודוד  נלקחו 1939בתחילת המלחמה בשנת 
אך . אביאחיו של  עיר שבה התגוררו,  לזבוליןנועזב דודתי וכל הילדים ,אמי .הימצאות בית חרושת גדול לאבק שריפה במקום

לאחר . ף ההפצצה בערבשאר מחוץ לעיר עד סונאלצנו להו לשערי העיר החל חיל האויר הגרמני להפציץ את זבולין ונכשהגע
 נלקחו על ידי הצבא הגרמני אבי ודוד בינםו שנלאחר ששמע, לפיונקינסעו  יודודי, דוםארל נסענושהייה של שבועיים בזבולין 

דום גרה גם אחותה א בר.אמיושלושה אחים של  יביחד עם סבתמשפחתי  בבית הישן של נודום גראבר.  קזרמה-למחנה צבאי
הוכנס  נוהבית בו גר. נם לפיונקיידום ובאחזר לראבי  -מקזרמהאבי והדוד תקופה מסוימת שוחררו לאחר .  וילדיהאמישל 
אבי היה נלקח . גטו מתגנב לצד הפולני על מנת להעביר אוכל ליתיהי כר איךוזאני בתור ילד . 1940 -תחומי הגטו שהוכרז בל

,  אליופתי הצטראנילקחו את אבי לעבודה וכש 1942 -ב. םאליו מידי פע  מצטרףיתי היאנימעת לעת לעבודה בשביל הגרמנים ו
 וסבינה אמאו אצל מוטל וננשאר. דוםאו לחזור לרנמשם כבר לא יכל.  מוטל- י שם גר אחיה של אימ-ו לגטו שידלוביץננשלח

רו שמי מ א הגרמנים- נסגר הגטו ומשאיות משא חיכו מחוץ לתחומיו1942בערב יום כיפור  .דום לפיונקיאהצליחו לעבור מר
בדיעבד התברר . י מנעו זאת ממני ודודא לעלות על אחת המשאיות אך אביתירצ. שרוצה לעבוד יכול לעלות על המשאיות

 . עד שתגמר האקציהקבוצה של כעשרה אנשים בעליית גג במשך כשבוע הסתתרנו עם . להשמדהשמשאיות אלו נסעו למיידנק
ו נ על ידי הגרמנים והורדנוו כולנ עם המים נתפסאלינוחזר הוא כש. יםמישהו החליט לצאת החוצה ולחפש מאחרי שבוע 
לאחר . תפוחי עץ קטנים למאכלשם ו נ מצאנו למזל.ולהתחבא בעליית גג בבית אחר ו לברוחנהצלחמוטל דוד אני ו. מעליית הגג

 נתיהסתנ. צים למחנה אחר בעירי הנא" שכל היהודים שהתחבאו בגטו נלקחו עינודע לו, לבוש כגוי,  לרחובתיכיומיים שם ירד
אבי אמר  .י לפיונקי לאימנלךבעליית הגג ושש ילחזור לדודהורה לי אבי . יודודת  שם את אביתיואכן מצאמחנה לאותו פנימה 
יפגש בפיונקי אצל בעל מאפיה ו להנ הרבה כסף וקבעיתן להוא נ. לכיוון פיונקי גם כן והדודה יברחו בלילה מהמחנהשהוא 
.  כיכר לחםיתיבעליית הגג לאחר שקנש לדוד תיוחזר,  החוצה מעל גדר המחנהצתיקפשנפרדנו  לאחר .בא גוי של אחבר, בעיר

מכר של ,  סמוךכפרמע פולני מקומי ילפנות בוקר הג. ו בבית הקברות של שידלוביץנכאשר בדרך עבר, ו לכיוון פיונקינבלילה יצא
 לבד לפיונקי כתיוכך המשאצלו  או יומיים החליט הגוי שרק הדוד יכול להישאר אחרי יום. בעבור כסף וזהבנו החביא אותו, הדוד

שלקחו אותה , בעיירה מזבולין נמצאת י שבת דודתי באחת העיירות אמרו ל. בעיירות וכפריםתי עבר.במשך כמה שבועות
 לזבולין ובאותו תי בדרך הגע.כתי בדרכי וביום למחרת המשיטיפלה בהיא  .הגיעהעד ש לה יתיחיכ .לעבוד והיא תחזור בערב

.  שם אבל מסוכן מידי ללכת לשםואביגם אמי  שי הזהירו אות. לרכבתהועלוהיום הגטו שם נסגר וכל האנשים שהיו שם 
הם . ולךאני השאלו לאן ו י זוג פולנים שהכירו אותתי מן היער פגשי לפנות בוקר בצאת.יערל נשארתי שם עד הלילה ואז הלכתי

 מפני שבדרך אליו צריך לעבור בתחנת רכבת ושם תופסים הגרמנים בחורים, אלך לאותו גוי חבר של אבאל  לבי אותוהזהיר
תי התחבאו, אאיכר פולני שהכיר את אבחווה של הגעתי לפיונקי אל . ושולחים אותם לעבודה בגרמניה, גם גויים, צעירים 

תי  כאשר ביום הוחבא, שם במשך שבועיתישה.  לביתית את בתו של החוואי שהכניסה אוראיתיעד ש, בשיחים שמחוץ לחווה
קבוצה של בו עבדה ובית חרושת בו מחנה עבודה שהיה ל יהאיכר שלח אות.  בא לאכול עם המשפחהתיייבמתבן ובלילה ה

 קבוצה של ילדים גויים שלמדו תי לשם פגשיבדרכ. על גדר המקום הסתובב פטרול.  שקית תפוחי אדמהינתן להוא . יהודים
  מוכר את תפוחיאני  אם י היהודים שאלו אות. להיכנסיתי לגדר המחנה ואחרי שהפטרול עבר ניסכתי המש. בבית הספריאית

. חכה להםא לכיוון הדואר ושללכת יאמר להוא  .איתי בנו למד , זיהה אותיאדם בשם שמילו, י אותם על דודתתיאלש .האדמה
 , להעביר את הזמן בלי להתגלותוניפחד ורצהבגלל , בדרך לשם. מחנהלשורותיהם לכל יום וכך אוכל להסתנן הם עוברים שם 

אותו שמיל .  לתוך המחנהם איתתי לשבת על ספסל ליד הדואר וכשהגיעו היהודים נכנסכתי לאחר מכן הל. לכנסייהתינכנס
 עד יהסתירו אות,  ברשימותהופיע לא יבגלל ששמ. ימה פנני אף שיחדה את שומרי מחנה על מנת להכניסישדודתי סיפר ל
 ובתחילה הכל דהדול לדוד וי את כל כספתיבמחנה זה נת . ביחד איתםמתי אליהם ונרשפתיהצטרואני , דוםא מרמשלוחשהגיע 

יסה  בכננולמחנה בדקו אותכשחזרנו  באחד הימים . עם עוד אנשים לאסוף עצים בשביל הגרמניםתיבחורף נשלח .היה בסדר
 , אך עדיין  במתחם בית החרושת, לבית בודד מחוץ לאיזור המגוריםיהעבירו אות.  חום ומחלת הטיפוסיש ליגילו שולמגורים 
עבודה אחרת לנו הם סידרו . י ודודתי חזרה למגורים לדודתילאחר כשבוע נשלח . כשבוע מבלי לדעת מה קורהתיושם שכב



 

חרושת הייתה אפשרות הבתוך בית  . שםתי עבד איי גם בן דוד. אחרות למחלקותןבמחלקת פריקה של סחורות והעברת
 באופן יחסי נוו איפה נמצא כל דבר במחנה והייתה לנידע. ו לפולנים בעבור בצל ותפוחי אדמהנשאותה מכר, להשיג וודקה
 .הםלקבל שאריות מארוחת הצהריים שלוכך הלכנו מחוץ לחדר האוכל של הפולנים כדי  ,גישה חופשית

ברכבת במשך כשלושה ארבעה ימים  נסענו .ואז כל העובדים הוצאו למשלוח לאושוויץ, 1944בפיונקי עד אוגוסט יינו במחנה ה
  מדי אסיר בצבע שחור לבן-"פשקים"ו ניבלק. מי שהגיע נשלח למקלחות ויצא משם ערום לגמרי. ירקנאובב רציףו לנשהגעעד 
 .  שכן ליד המחנה בו שוכנו הצועניםיצריף שלה. B874- את המספר על הידתילאחר מכן קיבלו

.  לצאת ולעלות על המשאיותיהקאפו לא נתן לצעיר מדי  יתיובגלל שהי, לאחר מספר ימים הגיעו משאיות לקחת אנשים לעבודה
רשום  יתישם היות והי. משאיות ולהגיע למחנה העבודה סוסנוביץלאחת ה הסתנן לזאתבכל לי עזרו , יבגלל שכולם הכירו אות

בבית החרושת עבדו .  לעבוד בבית חרושת לנשק בעוד רוב הצעירים נשלחו לעבוד בקילוף תפוחי אדמהתי נשלח1926כיליד 
א והגרמנים תפסו " תפו15 - כתי גם כן לקילוף תפוחי אדמה ומשם גנבתייום אחד נשלח.  אוכל לעיתיםיגם פולנים שהביאו ל

  . 1945 עד ינואר תינשאר' בסוסנוביץ.  על חלק מההצלפותי ויתרו לתיקאך בגלל שלא צע, בשוטהילקו אותי . יאות
היה קור נוראי . ו את רעש התותחים של הצבא הרוסינבאותו הזמן כבר שמע,  שעוזבים את המחנהנובלילה מסוים הודיעו ל

ו נעשרה ימים בהם עבר כנובצעדה זו הל.  מהמחנה מרגרינה ולחם והתחילה צעידה,כל אחד קיבל מעט סוכר, ושלג רב בחוץ
ו מקלפים מהקירות צדפות קטנות למאכל ינבתעלות בדרך הי.  כל היוםנושתילא  ונומלבד מרק בערב לא אכל .כיה'בגלייביץ צ
ו אנשים שיצאו מאושוויץ לאחר נ בחורים שיצאו מסוסנוביץ ובדרך פגש15עוד איתי היו . ו מפשירים מעט שלגינולשתיה הי

 .טהאוזןאוו למנאחר כעשרה ימי הליכה ועוד ארבעה ימים ברכבת הגעל .'שהובאו לשם מלודג
 ו את ינאך ניק,  סימנים שמטרתם להפריד אנשים מסוימים לבית החוליםינוו למקלחות וסימנו על גבנטהאוזן הוכנסאובמ

 .  פיונקי ממחנהימקס מכר שלשם  עבד .טהאוזן היה מחנה מעבר אך גם שם היה קרמטוריוםאומ. הסימנים אחד מהשני
היה קור קשה   לגוזןתיבלילה שהגע.  לגוזןתילאחר מספר ימים נשלח. ים את הגופותרפ איך שויתי לקרמטוריום וראתינכנס

 אבנים תי במחצבה וסחבתיעבד. ו חולצה ומכנסייםנ שם קיבל,ו לצריפיםנ עירומים למקלחות ומשם נשלחנוושלג ושלחו אות
 באיזור זה היו הפצצות של הצבא.  לעבוד בהוצאת תפוחי אדמה ממרתפיםתילח מידי פעם גם נש.הלוך ושוב כל היום

ו להחליף אותם בלחם עם אנשים נתפוחי אדמה והצלחמשם ו נ גנב.ך לברוח לתוך הבונקריםיהאמריקני ובזמן ההפגזות היה צר
  מחפשים קליפות תפוחי אדמההיה רעב איום ונורא והיהודים היו.  מכות מהגרמניםתי גונב וקיבלתיפעם אחת נתפס. אחרים

הונגריה שחפרו שוחות מ ם יהודינושם פגש.  מחנה אוהלים-  לצלטלגןנוהעבירו אותלאחר חודשיים . בזבל על מנת לאכול
שם , בתוך יער, ו לגונסקירכןנלאחר מספר ימים הועבר. ו שם היו הפצצות של האמריקאים על האזורינבזמן ששה. לגרמנים

ביום האחרון שם עזבו הגרמנים את המחנה וקבוצה של יהודי הונגריה השתלטו על . ם גרועים מאודהיה צפוף מאוד ותנאי
 , את האוכלי וניסה לקחת ממני לקחת אוכל מהמטבח אך יהודי אחר תפס אותיתיניס. המחנה ולקחו אוכל מהמחסנים

  .  יהודי פולני כלב-"ו'ידו קוצ'ל ג'לנג"-  הבחור ענה לה.יתועד שהגיעה בחורה הונגריה וביקשה ממנו לשחרר א
צבא בו נפגשוגם ו כדי חלב נמצאבדרך  .ו לכיוון העיר ולסנו במחנה עד לפנות בוקר ואז יצאנ ונשארי לחבריתילאחר מכן חזר

ו בערב נלאחר ששבע. ר מלבד לחפש אוכלדבו ינו לעיר ולס לא עשנכשהגע.  מרקנוהחיילים האמריקאים נתנו לוהאמריקאי 
 .ו למחנה צרפתי ששם היו בעיקר יהודי הונגריהנמשם נשלח. ו בגדיםנו והחלפנת ספר בעיר ושם התרחצו לביננכנס

  

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

 אשר הבריחו ו בחיילי הבריגדה היהודיתנשם פגש. היו בעיקר יהודים פולניםבו , למחנה בזלצבורגנשלחנו מהמחנה הצרפתי 
נטה 'ו לבולוניה ולמודנה ומנגנמשם עבר.  בעבור מעט פירותנוו כל מה שהיה לנכרומו תחילה לשוק פירות נ הגע.לאיטליהאותנו 

מברוזה ומשם   לוילהנו לאחר מכן עבר. עבריתתימספר חודשים ולמדשם  ינוהש .יסטה בפיוזולי ליד פלורנס'ומשם לוילה בנצ
 . ארצהבדרכהווד ' על האונייה וגינו על1946לגנואה וביוני 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
לאחר ,  לעבורתיחל כחודש עד שהצינובעתלית שה. חיפה לעתליתנמל מו נשלחוני הבריטים "עה האוניה בדרך לארץ נתפס

 . שםתי ולמדתיעבד,  בקיבוץגרתיבשנה וחצי הבאות .  עליית הנוערבאמצעותלקיבוץ אלונים , מאמצים רבים
. 3099 את המספר הצבאי תי קיבל.9 חטיבה - בחטיבת עודדתיצבו וה,בחיפה ברחוב החלוץלצבא  תי התגייס1948במרץ 

  . כחייל במחלקת הקשרתי מלחמת השחרור שירתכשהחלה
 בעבודות תי בתקופה זו עבד.חיפהשב,  עם חברים בשכונת חליסהעברתי להתגורר 1951 -בלאחר שהשתחררתי מהצבא 

 .של חיפה" צרכן" לעבוד בתיעבוד במטבח בשער עלייה ומשם עברהתחלתי ללאחר תקופה קצרה .  בבניין ובנמל-מזדמנות
  .1954 עד תקופת הצנעבהל של הסניף ברחוב הרצל סגן מנקודמתי ל

התחלתי " צרכן" לעבוד במתילאחר שסיי. ו הבכור אהרוןנ נולד בנ1953בשנת ו רחל לבית וינקלרנתי עם  התחת1952 -ב
. דורון אריה ו-ו עוד שני בניםננולדו ל. עד ימינו -בצומת קרית אתא" וינקלר שלמון"מפעל  - במפעל אבן ושיש יעם חותנלעבוד 

  . נכדים11וכיום יש לנו 
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