
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

                                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה  :שם פרטי

  יעקב  חנדלי

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

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה  בלועזית
                                              HENDELI                                                חנדלי

:       מין   בלועזית    :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה ישם פרטי לפנ
JACOV                          27.07.1926 נ /  ז                                                            יעקב 

    : לידהעיר  :ארץ לידה   בלועזית
 SALONIKI                  יוון                                                              סלוניקי 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 דודון בן נתן  שלמה

                                          :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
SALONIKI                   סלוניקי  יוון                   

 
, תיכון, יסודי (:לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

                                      )אוניברסיטה
 
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( קומות מגורים בתקופת המלחמהמ

  יוון,סלוניקי
                                                                                                                

  : ציין את שמו, במידה והיית בגטו
        סלוניקי ,גטו הברון הירש

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

                                                                                                                ברגן בלזן ,אושוויץ
                                               :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור

            ברגן בלזן
 

15.04.1945 

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  צרפת

  
   :בדרך לארץ מחנות/מקומות  :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
 1948  פאן יורק

  
  

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(

מסבי למדתי שמייסדי המשפחה היו שני אחים שהגיעו  .הצעיר מבין חמישה אחים ואחיות, ביוון בסלוניקי 1926נולדתי ביולי 
לאבי היתה חנות  .אנו היינו צאצאיו של קבלן המצבות ,האחד יצרן יינות והשני קבלן מצבות. 16-מספרד ליוון בשלהי המאה ה

ברה ידלא , אמי היתה עקרת בית . הוא היחיד מכל בני משפחתו שהגיע לרווחה כלכלית,הוא היה אדם גאה מאוד, לחומרי בניין
  .בשפת הלדינורק אלא יוונית 

  
  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, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
מיהודי  פים ארבעת אל.פתחה איטליה הפשיסטית במתקפה על יוון, שלושה חודשים לאחר היותי בר מצווה, 1940באוקטובר 

 באפריל 9 -ב .פונה לבית החולים ושוחרר מהצבא ,חודש לאחר שהתגייס הוא נפצע. הם אחי שמואליבינ,סלוניקי גויסו לצבא
השפלה ורצח על  ,ראשונה לשלטונם היו מעשי התעללותבשנה ה . לחודש נכנסו לאתונה27 -כבשו הגרמנים את סלוניקי וב

רב העיר סלוניקי אשר , ר קורץ"ד .כולל כל מחסן חומרי הבניין של אבי, באופן שיטתירכוש היהודים הוחרם . בסיס יומיומי
, בתמימותי.  הקהילה והחל במפקד גדול של כל יהודי העיר וחלוקת טלאי צהובאנשיכינס את כל , שיתף פעולה עם הגרמנים

   . להתנדב במפקד זהגויסתיגם אני 
וש היו יהודי העיר משוללי רכ, מבחירי גרמניה כדי להשליט את חוקי הגזעחודש בלבד לאחר שהגיעו לסלוניקי שישה , כך

כשכל ,  החלו המשלוחים1943במרץ  .בפרבר הברון הירש מוכנים להיות מוסעים ליעד לא ידעמרוכזים כולם במחנה , וזכויות
שנה מאוחר יותר .  טוב יותרהיהודים כולל אבי היו בטוחים שמעבירים אותם למקום חדש בו נוכל להתחיל את חיינו ולחיות

   .הבינו אבי ושאר היהודים מה מצפה לנו , תוך כדי נסיעה,רק ברכבת, נשלחנו לאושוויץ
 עליי את חסותם שני במטבח פרשו .באושוויץ עבדתי בעבודות כפייה קשות ולאחר תקופה מסויימת עברתי לעבוד במטבח

דאגו , ככל שנמשכה המלחמה . בברגן בלזןינו יחד מאז ועד השחרורהי, קו רזון וסלמוניקו ארוך'ים גאלוניקהמתאגרפים הס
מהאסירים שם לא שישים אחוז  כשקרוב ל בלב גרמניהכך מצאתי עצמי במחנה דורה, הגרמנים להכניס אותנו לעומק גרמניה

   .משם יצאנו ברגל למחנה ארליך ומשם נלקחנו לברגן בלזן, אינני זוכר כמה זמן הייתי בדורה .שרדו
יפ למגרש המרכזי 'זמן קצר אחר כך נכנס ג . יורדים ממגדל שמירה כאשר על זרועם סרט לבןSSראינו את חיילי ה רגן בלזן בב

שהצבא הבריטי נכנס למחנה ושכל יושביו , חוץ מיוונית, הוא הודיע בכל השפות האפשריות. של המחנה מצויד ברמקול
   .משוחררים

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ךציוני דר(
  .במרסיי עליתי לאונייה פאן יורק ועשיתי דרכי לארץ ישראל. עם תום המלחמה עברתי מגרמניה לצרפת

  .עבדתי בסוכנות היהודית בתפקידים שונים עד לפרישתי .ל ונישאתי לרחל"בארץ התגייסתי לצה
  .כיום אנו מתגוררים בירושלים

  
  
  
  

  ינאי לוינסון: ראיון
  2010מאי , ירושלים

  
  עדי מלכא: עריכה

  

 

 


	                                        "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 



