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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  יוריס :שם משפחה

  

  מיכאל  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           יוריס : איתו נולדתישם משפחה 
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                                                        "טרנסניסטריה"מחנה עבודה : עיר לידה

  

       בלועזית
Labor camp 

"Transnistria 

  רומניה :ארץ לידה

 

  ליאון יוריס  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  מריה גנדלמן :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
 

  רומניה  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

  )אוזבקיסטן(טשקנט , )גרוזני(צפון קווקז , יערות אוקראינה, )רומניה(טרנסניסטריה   :                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

: ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   טרנסניסטריה

   

  בלועזית
Labor camp "Transnistria  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1945: תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  
 

בירת , רנוביץ'צ: לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

    בוקובינה

  



 

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

09/05/19

60 

: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "ירושלים"אוניית 

  

  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                                                                                                                                         

  .ושם אני נולדתי,  טרנסניסטריהבמהלך המלחמה היא גורשה ". בריטשיבו"גרה בעיירה מא שלי יא

  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

לקחת אותי ולברוח , כמה אנשים בעזרת, הורי הצליחוחודשים  פרמסולאחר , יסטריהבמחנה העבודה טרנסנ 1941בשנת נולדתי 

, דרך חזית המלחמה הפרטיזנים העבירו אותנו, מאוחר יותר .חודשים בחברת הפרטיזניםפר מסשהינו ושם , ליערות אוקראינה

אותו  ושלחו ,את אבא שלי כעריק הרוסים כשהגענו לחזית עצרו. לידי הצבא האדוםהגענו  ,יתר הפליטים שהיו שם ויחד עם

, שלחו עריקים במקום להוציאם להורגנאליהם ש עונשיןהגדודי , "שרפנוי בטליון"צירפו אותו להם . להילחם למען המולדת

  .הללו נלחמו ללא כלי נשקבגדודים החיילים ו

  

שהיו איתנו מהפליטים חלק ו, הפגזות והפצצותעברנו . לאות קשותלנדוד ולעבור ת והמשכנו , לא נשארנו באזור החזיתאימי ואני 

אימי רשמה אותי לראשונה  ,"גרוזני"עיר ל כשהגיענו .קזווהגענו לצפון ק עד שלבסוף, וחולירעכמו טיפוס  ,מחלות קשותבלו ח
גרנו אצל  ".טשקנט"עיר הבירה ושם גרנו ליד  ,אוזבקיסטןמדינת לדרך הים הכספי עברנו מאוחר יותר . במשרד הפנים המקומי

אימי  1945שנת רק בו, עד סוף המלחמה לא ידענו מה קרה לאבא . מא עבדה כתופרתיאו, שנתנו לנו חדר לשהות בו ,אוזבקים

שם ו ,בדיעבד נודע לי שהוא הגיע למחנה ריכוז של חיילים סובייטים שנפלו בשבי. קיבלה מכתב שאבא נעדר בחזית חרקוב
  .י הנאצים"דו עוהיהודים הושמ, הפרידו בין היהודים לבין השארהגרמנים 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

שהעיירה נחרבה עד  ינוגילכשהגענו ו, מא גרה כל החייםישם א, מא נסענו לחפש את העיירה בריטשיבויבסיום המלחמה אני וא

עברנו לגור , לאחר שאימי נישאה . 1946שנת בעם אליעזר גולדנר התחתנה מא יאשם גרנו עד שו, רנוביץ'בצעברנו לגור . היסוד

אני התחלתי ללכת לבית הספר בשנת , מא הייתה עקרת בית ואליעזר עבד במפעל פירותיא. מ"שבבריה "זבולוטוב"בעיירה 

1947 .  

. רשות להגר לפולין קיבל 1939מי שהיה אזרח פולין עד שנת כל ו, גומולקה- ויב'נערך הסכם חורצ, 1953- אחרי מות סטלין ב

שהייתה , "לגניצה"גרנו בעיר ו 1957 עברנו לפולין בשנת. ו לאימי ולי להגר לפוליןאפשר, לה של אימי היה אזרח פוליןבגלל שבע

 בהתחלה. 1960שנת ב לארץלינו ע  .ואז עלינו ארצה, 19עד גיל  ס"בבישם למדתי אני עדיין . בשטחים גרמניים שסופחו לפולין

מהעיר נאפולי שהפליגה , "ירושלים" עלינו באנייהומאיטליה , "תהסוכנות היהודי"בליווי שליחים מ ,רשה לאיטליהוונסענו ברכבת מ

   .לחיפה

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

אני ביקשתי שישלחו אותי ללמוד עברית . היינו בין המייסדים של העירו, דשה נצרת עליתחהכשהגענו לישראל נשלחנו לעיר 

). גדעון( 13גדוד , תי בגולניושיר 1962גויסתי בפברואר  . ל"שהיתי בקיבוץ עד לגיוסי לצהו, ליד חיפה "כפר מכבי"בקיבוץ 

אחרי השירות הסדיר המשכתי ללמוד . מששת הימים ועד מלחמת לבנון הראשונה ,תפתי בכל מלחמות ישראל כמילואימניקהשת

) 1968-1971(במהלך הלימודים עבדתי בבנק הפועלים . חיפה יברסיטתעברית ולמדתי מנהל עסקים והנהלת חשבונות באונ

 1968באפריל  . ף פתחתי משרד פרטי להנהלת חשבונות ויעוץ מסלבסו .ולאחר מכן עבדתי כמנהל חשבונות ראשי במלון דביר



 

  . בנות 2ונולדו לי  ,התחתנתי

  

תוך כדי העבודה שם חיפשתי את ו, מטעם חברה ישראליתבשליחות  הייתי. לברית המועצותנשלחתי  1990-1993בין השנים 

מריה "את גם חיפשתי  .וניסיתי לגלות מה עלה בגורל אבי ,נעדרהמקום בו אבי את מחנה הריכוז שהיינו בו וחיפשתי את  .שורשי

בעניין אבי לא הצלחתי למצוא עדויות מוחשיות מלבד זה שהוא  . האישה שהצילה את אימי ואותי ממחנה העבודה, "דוביצקיה

אשר אישר באוזניי את הסיפור  ,תי את בנהפגש. גיליתי שהיא כבר לא בחיים, גבי האישה שהצילה את אימי ואותיול, נפל בשבי

גיליתי שאותה . פרטי אותו שםאת את אימי בגלל שהן חלקו אימו זכרה . הצילה יהודיםהיא הייתה בת של כומר ש – של אמו

הייתי מאוד שמח אם האישה הזו הייתה מקבלת . רוט' גם את מש, בין השאר, היא הצילהו, אישה הייתה המיילדת בזמן שנולדתי

  .בשל פעילותה בזמן המלחמה "העולם דת אומותחסי"הוקרה כ

  

בשלב  . בזה ראיתי כהשלמת המשימה שלי והבעת תודה למריה. אשתי השנייהוהיא הפכה ל, תי את נכדתה של מריההכר

בפני קהלים שונים כדי לספר את סיפור חיי   אני מופיעו ,שנתן לי כלים למתן עדות ,סמינר" יד ושם"עברתי ב ,בארץמסוים 

  .ומשפחתי

  

  :הוא המסר שאני רוצה להעביר לדורות הבאים

 ,כי רק כאן אתה באמת יכול להיות חופשי במלוא מובן המילה .והעתיד של עם ישראל הוא בארצו ובמדינתו ,לא עוד להיות בגולה

  . גויים הם שונאי ישראלצריך גם לזכור שלא כל ה . מבחינה רוחנית ומבחינה פיסית

  

 

  2013נובמבר , גבעתיים, טל בלייבר :ראיון

  


