
 

  "ְ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

  פלך

   :שם פרטי

  יעקב

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אינה נוגעת אלייךבמידה והשאלה                                   

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                                                פלכצינסקי 

                                              בלועזית
  

Fllachtzinsky 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  יעקב

   בלועזית
Jacob                                          

:                     מין

    זכר
   :לידהשנת 

1929 
  :  עיר לידה

                                                              ' לודג

       בלועזית
Lodge                                           

  :ארץ לידה

 פולין
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  דויד פלך

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 חיה
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  'קטוביץ

   בלועזית
Katowice 

  :ארץ המגורים

 פולין
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  שנות לימוד 7

   :המלחמהלפני  מקצוע
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

   קטוביץ בשלייזה                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

  ציין את שמו, במחנה עבודה או מחנה ריכוזבמידה והיית 

                                                                                                               מחנה ריכוז מאוטהאוזן, פלאשובמחנה עבודה 

  בלועזית
Plaszow and  Mauthausen Concentration and labor 
camp 

 
                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 מאוטהאוזן
  :  תאריך השחרור

 בערך 1945
  ציין את שמו ת במחנה עקוריםבמידה והיי

 
   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  איטליה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1946  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " מבואליהו גול"



 

  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                                                                                                                                         

נולדנו שלושה אחים בנים כשאר  נפטרה בגיל צעיר מאוד ונשארנו עם . בפוליןש' בעיר לודג 1929שמי יעקב ונולדתי בשנת 

בתקופה  .לאחר תקופה עברתי לגור עם בן דוד שלי אצל אחיו של אבי ומאחר שהמצב הכלכלי היה מאוד קשה. הסבתא שלנו

כיתות לימוד מאחר  7רק אני למדתי בבית הספר . גרתי אצל אחותו של אבא ואצל קרובי משפחה, ההיא נדדתי בין משפחות

אבי התחתן , לאחר שאימי נפטרה. האנטישמיות התגברה מאוד ברחובות בנוסףובאותה התקופה הייתי צריך לצאת לעבוד ו

להביא אותי ואת שני אחיי , אלה, לאחר כשנה אבא שלח את אשתו .'בשם אלה והם גרו יחד בקרבת לודגמחדש עם אישה 

לא ידעתי איך להתייחס לאישה החדשה שנכנסה אלינו למשפחה  .שהיו אצל דודים שלנו חזרה הביתה על מנת שכולנו נגור יחד

, ראו: "אבי פנה אלינו ואמר, ערב אחד שישבנו לאכול ארוחת ערב, אבל אני זוכר שהיא התייחסה אלינו מאוד יפה ודאגה המון

אלה הייתה אימא למופת ודאגה , וכך זה היה ."שלכם ומעכשיו גם תקראו לה אימא שיושבת פה איתכם זאת האימאהאישה 

  . עבדנו מאוד קשה על מנת לעזור לו וכדי שיהיה לאימא ממה להכין אוכל, רוב הזמן עבדנו יחד עם אבא באטליז. צרכינולכל 

  

  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

ד הפולנים והחלה רדיפה סבלנו מאנטישמיות גם מצ, במחוז שלזיה 'קטוביץבעיר בפרוץ המלחמה הייתי יחד עם המשפחה שלי 

לאחר זמן קצר לקחו אותי בנפרד מבני . בשליטת הפולנים ולכן לא טבחו בנו ברחובות אזוראחרי היהודים אך אנחנו היינו ב

זוכר הרבה פרטים משום שזיכרוני כבר לא אני  .באוסטריה" מאוטהאוזן"ריכוז המשפחתי למחנה ריכוז בפולין ומשם למחנה 

היינו . היה נרצח צייתומי שלא , מכות קשות, שהייתה מלווה בהשפלות עבודת הכפייםך אני זוכר את נהיה חלש עם הגיל א

עמים היה ניגש לפ. מדרגות 100מעל וסוחבים אותם יום עד המחצבות ומשם מעמיסים על גבנו סלעים גדולים - הולכים יום

היו מגיעות לאוזנינו ידיעות על מה שנעשה בחוץ ועל ". לך תחליף לאבן גדולה יותר, זאת אבן קטנה מדי: "אלינו גרמני ואומר

. ליבנו היה מתמלא צער וכעס אך לא יכולנו לעשות דבר משום שהיו הורגים אותנו במקום, בהם יהודיםמחנות המוות ששורפים 

עלה בגורל משפחתי לא ידעתי כלל מה . ומאחור יותר הגיע השחרור שלנו היותאני הייתי במחנה ריכוז ועבודה ולכן חיי ניצלו 

  .ולא שמעתי מהם דבר

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

שם חילקו אותנו לערים באזור רומא ושם , לקחת אותנו לאיטליההגיעו ארגונים שונים על מנת לאחר שחרור המחנה אני זוכר ש

הייתי בקשר עם בן דוד  .עבדתי בעבודות כפיים מזדמנותבו , לקחו למחנה פליטים בדרום איטליהתי וא. דודי -גשתי את בןפ

גם , באזור עזרה ממשפחות קיבלנוחברתי אליו ו. מאוד רציתי להצטרף אליושלי שהחליט שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל ו

בדרך לנמל עצרו , ספציה - נמל לההתארגנה עלייה ארצה ולקחו אותנו לעיר ה 1946שנת ב. בית להיות בומצאנו אוכל ואפילו 

  .לא אכלנו חמישה ימים, החלטנו כמחאה לעשות שביתת רעב. במעצר ללא אישור להפליגהיינו חיילים בריטים וקבוצת אותנו 



 

לבסוף , ייע לנושהחליט להתערב ולסבאותו זמן היה איתנו בקשר יהודי מנהיג מפלגת הלייבור הבריטית בשם הרולד לסקי 

   .לט לשחרר אותנו והשמחה הייתה גדולהחולאחר התערבותו  ה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

שם חילקו אותנו בין קיבוצים קטנים בין עין , הגענו לארץ. לארץ ישראל לנמל חיפה" אליהו גולומב" אוניההפלגנו ב 1946 מאיב

השופט לקיבוץ דליה ואני זוכר שהתחלתי לעבוד בבניין בעין השופט ולאחר מכן הייתה תקופה שיצאנו לעבוד במושבה ליד 

הייתי . ילדים שהיום הם כבר בעלי נכדים 3שם הקמתי משפחה ונולדו לי , נשהבמשך הזמן הגעתי לרמות מ. חדרה בחקלאות

זהו הסיפור שלי או לפחות מה שאני זוכר ממנו ואני חושב שזה . מרכז משק ופעיל במחלקת הבנייה של הקיבוץ, מזכיר הקיבוץ

  . בשואה מנולעיו יתעניינו וידעו מה קרה ראחיבואו ואלו ש המשךדור המאוד חשוב ש

  

 

  

  אאושיק יחי: ראיון

  2013מאי  ,קיבוץ רמות מנשה

  


