
  

  "ְ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

  ישראל שמעון :שם פרטי  )מנדל(שקדי  :שם משפחה

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

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
 Mandel                                          מנדל:     המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

  בלועזיתשם פרטי לפני                                                            תאריך:      מין
 12 |9 |1932 :הליד ז     Zigmund                                           |זיגמונד:      המלחמה או בתקופתה

   בלועזיתמקום לידה                                                               
 Dortmond                                                   |דורטמונד):            מחוז, ישוב(

 גרמניה :ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 מרים בומבך : האםנעורים של משה פנחס :של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

 Keil, Shlzuik-Holshtein           |                שטייןהול-שלזויק,  קיל):       מחוז, ישוב(

 גרמניה :ארץ המגורים

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

                                                                         מקומות מגורים בתקופת המלחמה          
                                                 הונגריה, גרמניה  ומשם לבודפשט, הולשטיין-שלזויק, קיל  ):             ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                             ?                                         אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                      כוסלובקיה להונגריה'שבין צ, Garany -ניאראמחנה הריכוז ג                
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

  :                                                                        מקום  השחרור
 

_|_ _|_ _תאריך השחרור  

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

  תורכיה, צרפת, רומניה :בדרך לארץ
  

  שנת
 1941 :העליה

  בלתי ידוע : יהשם האני
  אם עלה (

 )בדרך הים

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


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

 סוחר היה אבי.  שטרסהאקרפרדר ברחוב רנווג לקיל עברנו שנה חצי ובגיל שבגרמניה דורטמונד בעיר 12.9.1932-ב נולדתי

 ממני קטנה, )שושנה (רוזה אחותי. בקיל יעקובסון ש"ע היהודי הספר בבית למדתי ואני בית עקרת הייתה אמי, בדים

 הרב היה שבת מדי. פאוזנר .ע הרב בראשות היהודית לקהילה קשורים והיינו דתיים יהודיים חיים חיינו .שנים בחמש

  .                                                                                         ביהדותשיעורים לנו ומעביר םהילדי את אוסף

. לקרות הולך מה לעצמינו תארנו לא ולכן  והשכניםהגויים עם יניםמצו יחסים לנו והיו ומאושרים טובים חיים חיינו 

 את המצב לבדוק1938-ב נסעו הון בעלי שהיו אחיה ושני,הנשה ויעקב בומבך,מייא של ההורים  לישראלעלו 1934-ב כבר

.  בגורלה עלה מה יודע ואינני יהבפולנ למשפחתה 1940-ב נסעה, מנדל רבקה, אבי של אמו. לגרמניה וחזרו בארץ

  הכנסת בית את לראות אותי לקח אבי כאשר, הבדולח ליל ולאחר מיוחדים אישורים עם להסתובב יבנוחו 1939 משנת

  .לברוח עלינוו  שהמצב חמורהבנו, הרב וההרס הזרוקיםוספרי התורה , החרב

  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 ,ימהלח/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

  

 בליפט שלחנו היותר טובים חפצים ואת הבית רהיטי את מכרנו, לבריחה עצמינו את להכין התחלנו הבדולח ליל לאחר

' מרח, זנטבנק פאני, 10-ה בת דודתי בת הגיעה 1939 סוף לקראת. י בומבךשמאי ומרדכ, אמי של האחים דרך, ארצה

RING אבי. אלינו בדרך הם וכעת אביה וולף את לקחו שהגסטפו אותנו והזהירה נותמבי כקילומטר שנמצא  שטרסה 

 וולף דודה את ראינו למטה כשהגענו.  לקחת אותנוביתנו אל הגסטפו אנשי עולים נוכשמול במדרגות וירדנו אותי לקח

  .חיינו את הצילה פאני דודתי בת של היהתושי. הגסטפו אנשי עם רכב בתוך מוחזק

 עוכבים האם מציץ שהוא תוך אותו לקרוא וישב חורים בו עשה,  נאציעיתון קנה ואבי הרכבת לתחנת הלכנו ואני אבי

 ובינתיים אבי הלך להסתתר בבית של סבתי ואחותי,  אני נשלחתי לבדוק אם יש חשמל בבית וגיליתי שם את אמי.אחרינו

  .גרמניחבר 

יחד עם יהודים רבים , ש קרליבך"כסנו אותנו בבית הספר היהודי עישם א,  במשאיותנשלחנו ללייפציק, כשבוע לאחר מכן

ר היינמן "אך אבי הגיע מבית חברו אל בית החולים ושם דלחקירה  "זקסן האוזן"את הגברים שלחו ל. מאזורים שונים

  .ניפח את ידו ובכך הציל אותו מביקורת הגסטפו, ו זריקותנתן ל

סיפר לנו שכדאי לנו לברוח , עד שהשרת היהודי של בית הספר בו היינו, נו את בריחת,מרים מנדל, מייתכננה א, כל העת

ע סונואחרי התלבטות אם ל, אמי הבינה שאין זמן. "עבודה "מהר ככל האפשר כי הגרמנים שולחים את כולם למחנות

 השיגה אשרות ובקשה מדודתיהוחלט לברוח להונגריה ואמי , לחבר של אבי שהזמין אותנו, להונגריה או לאמסטרדם

  עמליהדודתי.  כדי שניקח אותם איתנו להונגריה)פאני ובטי, הרמן, פרידה ( שתביא לנו את ארבעת הילדים שלהעמליה

 עמליהדודתי , וולף י גורלם של דודגיליתי על 1988- ב ורקוולף וחשבה שישחררו את בעלה לא הסכימה לשלוח אותם

   . שנרצחו באושוויץ,וארבעת ילדיהם

בגשם , לילה שלם צעדנו ביערות החשוכים. ששם היו מבריחי הגבול, הגענו לגבול ברכבת מדרזדן לכפר בשם רדרסדורף

 ששלחו אותנו, יצב בפני השלטונותכשהגענו לבודפשט נאלצנו להתי. וברוחות יחד עם מבריחי הגבול שהכירו את הדרך

ממשרד הפנים שסיפר לי שהוא נצוויג גריה 'אחרי שנים פגשתי את יוסק. (ני שהיה מחנה של פליטים וצועניםאראגלמחנה 



ני אך הייתה הפרדה בין הגברים אראאבי חצה את הגבול לבדו כמה זמן אחרינו והגיע לג!). זוכר את היום בו הגענו למחנה

  . ומפעם לפעם היה מתגנב אלינו ביערהגברים יצאו לעבוד ואבי היה חוטב עצים. םלנשים והילדי

שהיה לה , אך לא היה בית כנסת והנשים ניגשו לאמי" כל נדרי"רצו כולם להתפלל תפילת , ביום כיפור, כשהגיעו החגים

שהתביישתי מאוד אבל גאה ואני זוכר " נדריכל "אמי אכן אמרה את תפילת . וביקשו ממנה להתפלל בפניהם, קול ערב

  .מאוד איתה

ושבת ומקלפת אני זוכר את אמא שלי י. תפוחי אדמה ולחם ואנחנו היינו צריכים לבשל לעצמינו, במחנה היו פלפלים

 אחרי שהסתכלתי על הבשר לא אך, תי אם אני רוצה לאכול בשר חזיר כיון שזה מה שהיה לאכולתפוחי אדמה ושואלת או

  .עולם לא ולרציתי לאכול אותו

ה באופן י באניעלינו ארצה ניארא ולאחר שנה בגנסעה לבודפשט לסדר לנו סרטיפיקט וקיבלנו סרטיפיקט מזויףמי יא

  .גאלייבלתי ל

  

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

  מזויף לנו סרטיפיקטהשיגההסוכנות היהודית בבודפשט , היעם הרבה אומץ ותושיאך , מי השיגה זאתייודע איך אאינני 

משרד הפנים אישר את הסרטיפיקט וכדי . של משפחת שטרנברג לה היו ארבעה ילדים והכניסו את התמונות של אבי ואמי

הסוכנות צירפה לנו שתי בנות יהודיות מבודפשט , ר מעליית הנועשאנו משפחה של ארבעה ילדים, לאמת את הכתוב בו

  . ארצהשלקחנו איתנו

ענו סבאיסטנבול עלינו על רכבת ונ. משם המשכנו לצרפת ומשם לתורכיה,  יצאנו באוניה מבודפשט לרומניה1941באפריל 

   12.5.1941-אליה הגענו ב, קרהיראש הנעד לדרך סוריה ולבנון 

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

 לא תאמו את  המזויףאוטובוסים שחיכו לנו בראש הנקרה לקחו אותנו לעתלית ולמרות שהגילאים שהופיעו בסרטיפיקט

  .הכניסו אותנו ארצה, המראה שלנו

  . בומבך)הניה (היעקב והנש, לים לבית של סבי וסבתישלאחר שבועיים במחנה עתלית הגענו לירו

 הפך אבי לעובד מדינה ועברנו 1948- ב. שייצר צלחות לצבא הבריטי והפרנסה הייתה קשה"זלצמן"אבי עבד בבית חרושת 

  .לבית משלנו

ש "עבתיכון למדתי בבית הספר המקצועי לדפוס .  מזרחית"לת ומשם המשכתי "יבנה" ת"בתאת לימודיי התחלתי 

דפוס "כשהשתחררתי עבדתי ב. 1955התגייסתי לצבא ושירתי בדפוס הצבאי עד , 1952-ב, לאחר סיום לימודי. ברינדייס

עבדתי במחלקת התכנון עד , יס הממשלתיב ומשם הגעתי למדפ"שייצא ספרי מתמטיקה לארהכמנהל עבודה " אקדמי

  .יציאתי לגמלאות

 הייתה אחות במחלקת יולדות אסתר. ושנים עשר נכדיםו ארבעה ילדים ונולדו לננדמן לי התחתנתי עם אסתר 1963-ב

  .בהדסה

  . סרטים לטלוויזיה הקהילתית בעיקר בנושאי ירושלים וגמלאים כתחביבכיום אני מצלם

  

 ואני לא - השאירו בי זיכרונות קשים וצלקות עד עצם היום הזה7ן  שכל המאורעות שעברתי בתור ילד באני רוצה לציין

  .למען הדורות הבאים, לספר לילדיי ולנכדיי את סיפור בריחתימפסיק 

 








	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



