
 

  "ְ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

  בראון :שם משפחה
  

  יוליוס מאיר :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
         יוליאנסקי:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                    איזידור :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית
 נ / ז                                       

 :לידה תאריך
10.4.1937  

  פולין :ארץ לידה  'לודג  ): מחוז, ישוב( מקום לידה  בלועזית
                                                                                                   

   :של האב שם פרטי   :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/ם היהא( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים
   

                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   :ארץ המגורים                          בלועזית 

                     
 

 : ני המלחמהלפ תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

  .נדדתי ברחבי פולין הכבושה ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
 'גטו לודג ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1957 :עליה שנת  פדה:)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  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, זניםפרטי/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

הגסטפו ואיך במשך תקופה , )בגטו המסוגר( תחילה העומס בבתים –מראות שמלווים אותי עד היום . כבן שבע', חייתי בגטו לודג
. מתים פזורים בכל מקום, אט אט הגטו מתרוקן. אחר כך הנשים ובסוף הילדים, תחילה הגברים. ממלאים קרונות ברכבת ונוסעים

  .חשוב להדגיש שבעלי ממון שיחדו את אחראי האיזור וקיבלו מקום טוב יותר
ובתמורה הם דאגו לי שאשאר בחיים ) מיני(שר  שיצרתי עימם ק)גרמנים שהסתובבו ברובע עם הפלוגה שלהם(היו שני אנשי גסטפו 

נדחפתי לקרון . ושאני חייב לעלות אל הקרונות, יום אחד הגרמנים סיפרו שהולכים לחסל את הגטו). היו לי פנים יפות וחיוך כובש(
הנסיעה הייתה . רומעט קש כיסה את החו, בזוית הקרון היה חור מרוב שהעץ היה אכול. עם קש פזור סביב לספוג את השתן, האחרון
. תי לפסי הרכבתלחור והחלק) מהצפיפות(באחת העליות שהקרון האט נדחפתי . מפותלת ואיטית מכובד האנשים שבקרונות, ארוכה

  .משם מתחיל הסיפור
שותה שלג , כך שכבתי שלושה ימים. יצאתי מפסי הרכבת והתכסיתי בשלג מעליי, אחרי שהרכבת עברה התגלגלתי לאחד הצדדים

הן לקחו אותי . ביום השלישי עברה קבוצת נזירות ונתקלה בי. פחדתי שיחפשו אחריי.  ומרגיש חמימות כמו אסקימואי באיגלומופשר
ואחרי שלושה ימים שכמעט לא אכלתי כלום נתנו לי דייסת סולת חמה עם חלב ופטל אדום , הושיבו אותי, למנזר שלהן בקרבת מקום

אני מטבעי הסתגרתי עם עצמי ולא שיחקתי עם ילדים .  שהנזירות הצילוו ילדים נוספיםבמנזר הי!). לא אשכח לעולם(מלמעלה 
, היא נתנה לי להפליג לעולם אחר, נמשכתי למוזיקה. במנזר היה זקן אחד שניגן בעוגב. למעט בזמן הארוחות שישבנו כולנו, אחרים

והמחזות הנוראים של מתים בגטו לא הרפו , חי הקרונותהוריי מתו באחד ממשלו, הייתי עזוב ושכוח. קצת להסיח דעתי מהמציאות
פרצו הגרמנים יום אחד , אחרי מספר חודשים ששהיתי שם. הייתה לי פינה מאחורי העוגב שבה אהבתי לשהות במשך היום. ממני

ראיתי החוצה והם לא כך אני . שהיה מעץ מרושת,  אני הסתתרתי בעוגב. הנזירות והילדים-למנזר והתחילו לרסס את כל הנמצאים
שנראו כמו , אחרי כמה דקות. הוא התחיל לנגן. פתאום גרמני אחד נכנס לחדר והתיישב ליד העוגב ואני ממש ליד רגליו. ראו אותי

. רק לאחר מספר שעות העזתי לצאת מהמחבוא. הם אספו מעט ניצולים והמשיכו בדרכם. הוא עזב את החדר בלי להבחין בי, נצח
ידעתי שלא , אכלתי הרבה, הלכתי למטבח. שלא נשאר לי כלום, שוב הרגשתי את הבדידות הזו. רות והילדים המתיםראיתי את הנזי

זו הייתה תקופת אביב . אולי לנסות לחזור לגטו ולראות אם נשאר שם משהו, הייתי חייב להמשיך בדרך. אוכל להישאר כאן לבד
. החיות בדיר הרעישו והשתקתי אותם וליקטתי תפוחי אדמה, בתי בזהירותהתקר. הלכתי עד שמצאתי משק. וסביב המנזר היה יער

התחבאתי בפינה .  שלא עבר התאריך- נכנסתי למטבח ומצאתי צנצנת ריבה .  אבק ורקבון–התקרבתי לבקתה וראיתי שהיא נטושה 
פרצתי לבקתות עזובות . ום למקוםכך מספר חודשים נעתי ממק. מתעורר ואוכל וישן, כשאני אוכל ונח, כך ישבתי יומיים. ואכלתי

וכך האזנתי , פעמים עשיתי עצמי אילם. ייצרתי חושים מפותחים ביותר ונשמרתי מנוודים ופולנים מקומיים. ומתקיים משאריות
יכולתי להעמיד פני פולני , את התפילות מהמנזרהיה לי יתרון שהכרתי . הסתובבתי ללא מטרה. לדברים שלא היו רוצים שאשמע

' לודג, ורשה נשרפה עד היסוד. ואני המשכתי במסע ההישרדות, רובם שרופים,  כפרים שלמים היו עזובים.ו מתו במלחמהשהורי
שם שהיתי . פנימיה שאספה ילדים, התגלגלתי לפנימיה רחוקה ממקום ישוב. לעומתה נמחקה חלקית והיה עוד איזור שעוד עמד

 איפה הגרמנים כבשו ואיפה –שם נתוודעתי לאסטרטגיה ומצב המלחמה . ותהיתרון שצמח לי משם היה רב משמע. מספר חודשים
התגלגלתי . שם גיליתי שאין באמת לאן לחזור', משם המשכתי בדרכים אל לודג. כך ידעתי איפה למקם את עצמי. שלטו הרוסים

  .מנהגי התבודדתי משאר הילדיםכ. שם שהיתי תקופה ממושכת, האחרון בהם היה הלנובק. כל תקופת המלחמה, בבתי יתומים שונים
  

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

אך . ילא רציתי שיבחרו ב, אני התחבאתי מתחת לשולחן ולא עמדתי בשורה. באה משפחה אחת לאמץ ילד, 1952בשנת , יום אחד
למפרע התברר . שלא יעשה בעיות, הם חיפשו ילד שקט ומופנם! אז מצאו אותי ואותי לקחו. הזוג עבר על כולם ולא בחר באף אחד

חמש השנים שהייתי אצלם היו מהתקופות הפחות ! מ שתותר להם העליה לארץ"אבל נאלצו לאמץ ילד ע, שהם לא אוהבים ילדים
, רוב היום לא היו בבית. הם היכו אותי והתעללו בי. יזבט טיילור והבעל אלכוהוליסט עשירהאישה טמירה ויפה כאל. יפות בחיי

פעם גנבתי . ללא ציוד וללא בגדים' נרשמתי לכיתה ד. אבל זה לא תמיד עזר, לרוב היא הגנה עליי מפני האישה. והעוזרת שמרה עליי
 התגלה דבר הגניבה – שיבחה את הוריי שסוף סוף דואגים לי כשהמורה. סכום כסף מהוריי וקניתי מחברות ועפרונות לבית הספר

רק משום שלא , חזרתי לביתם. אך שום דבר לא עזר, פעמיים ברחתי מהבית ועשרות פעמים התלוננתי במשטרה. וחטפתי עונש גדול
 מנעולים 7וספת עם נועליה דלת ,  מנעולים על דלת שנפתחה למבואה14. קומה חמישית', הבית היה בלודג. היה לי מקום אחר

  .שונים



 

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

עד שלאחר , אמי המאמצת לא הפסיקה להתלונן.  הגענו לארץ1957בשנת . בקצרה ארשום ציוני דרך, הסיפור ארוך ועדיין לא תם
שם אמרה שאחכה לה כי שכחה משהו , הלכה איתי עד סוף הרחוב. יום אחד היא אמרה שיוצאים לטיול.  שנה עברנו לשיכון קבעחצי
 כי זו לא הדרך אמר לה, שכן שהתערב. ואמרה שכבר לא מכירה אותי, כשחזרתי הביתה התעלמה ממני. חיכיתי לה עד הערב. בבית

משם . עד שהגעתי לבית יתומים בבית וגן,  ממקום למקוםעברתי.  שהיא עשתה למחרתזה מה. אלא יש לפנות לסוכנות היהודית
 רק .בלול, קמתי בחמש בבוקר ועבדתי במשק. אך המזל לא האיר לי פנים. כדי לחוות חיים במשפחה, הועברתי למשפחה אומנת

. הכריחו לרשום אותי לבית ספר,  להםכשסיפרתי. אני מתאקלםכשבאו מהסוכנות לשאול איך . בתשע בבוקר קיבלתי ארוחת בוקר
בשתי המשפחות .  קילו34אך שקלתי  25 הייתי כבר בן .וגם שם העיפו אותי אחרי ארבעה חודשים, נרשמתי לבית ספר אקסטרני

ף  בסו.כי לא היה לי לאן לחזור, לא ויתרתי. ולא רצו לגייס אותי בגלל המשקל, ברחתי ללשכת גיוס בירושלים. לא באמת דאגו לי
ג במבט "יצאתי לכיוון הש. החלטתי לברוח. צחקו עליי תמיד,  המדים שלי היו ענקיים.גייסו אותי ואת מעט הרכוש שהיה לי גנבו

תצדיע ? מה אתה עושה פה"ר צעק עליי " הרס.ר"היו שם מפקד הבסיס והרס. ופתאום נתקלתי בזוג נעליים מצוחצחות, מושפל
כשסמל אחד ניגש אלי ואמר . ש הביאה לו את התיק האישי שלי"קצינת הת, ץ למשרד שלו הוא צעק לי לחכות מחו"למפקד הבסיס

ואני , היו לו שישה ילדים.  הוא לקח אותי לביתו וטיפל בי כבנו."אל תצעק על הבן שלי"ר וצעק עליו "יצא הרס, לי לעוף מהמתחם
, אחרי המלחמה, 1968בשנת . ר טיפל בי גם אחרי הצבא"הרס.  אותםאשתו התאימה את המדים למידותיי וכיבסה לי. הייתי השביעי

  . הוא ניסה לעזור לי לקבל פיצויים ולעשות שינויים בתעודת הזהות שלי
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