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  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של
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  חיים :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           ונדל: איתו נולדתישם משפחה 
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  חיים :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Life                                          

: מין

                    זכר

 

  1920 :לידהשנת 

 

   וורשה: עיר לידה

  

       בלועזית
Warsaw                                           

  פולין  :ארץ לידה

 
  חיים ונדל  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  סטפה הוניגבאום \שיינדלה  :האםשם פרטי ושם נעורים של 

 
                                                   וורשה:  לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Warsaw 

  פולין  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה תיכונית

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד 

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

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
         מחנה העבודה תיצרפיירבה, רוסיה בעיקר              )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

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

   

  בלועזית
Labor camp Titzrafiirva 

  

                                                                 עם ההגעה לארץ עם הצבא הפולני   :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1942 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  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                                                                                                                                         

עברנו לסבא שלי לאחר מות אבי . בהריון איתיאבי נפטר כשאמי הייתה . לא היה חסר לי דבר, גדלתי בוורשה במשפחה מסודרת

ולאחר מכן ' למדתי בבית ספר ציוני עד כיתה ד. הייתי בן עשר אז, ונשארנו אצלו עד שאמי התחתנה בשנית עם מנהל חשבונות

ם לאמי היו עסקי. עברתי לטרום תיכון הגימנסיה לשנה וחצי וזאת משום שהמחיר היה גבוה ונאלצתי לחזור לבית ספר רגיל

לסבא . אמי הייתה נותנת הלוואות ומטפלת בכסף של המשפחה. כאלו שסירבו לנהל כספם בבנקים פולניים, בעיקר עם יהודים

, לא אהבתי את הדת כבר אז. את החגים היינו חוגגים אצל סבא. ולמשפחה היה בית דפוס. שלי היה מחסן וחנות של חומרי בניין

היה שילוב של חרדים , שליש מהעיר וורשה הייתה יהודית. יהודים באותה התקופההאנטישמיות נובעת לדעתי מהשונות של ה

בכלל לא הייתה לי כוונה . ושאין שם כלום, לפני המלחמה ההורים אמרו לי שבארץ הורגים יהודים, לא האמנתי בציונות. וחילונים

  להגיע לארץ ישראל באותה התקופה

  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

לא , ייתי בנופש עם חבריי בהרים בפולניהבפרוץ המלחמה ה. אני זוכר את חוזה מינכן בו הגרמנים קיבלו חלק מחבל הסודטים

בבית הנופש , סוע לבד ובילינו שם יופינו הייתה הפעם הראשונה שהרשו לי לז. נקו 'מקום הנקרא קרושצ, רחוק מהעיירה זקופניה

ן לנוער בערב בפנסיו. חבריי גם קיבלו טלפון כזה ממשפחותיהם, )הסכם מולוטוב(תחזרו הביתה  –הגיע טלפון מוורשה . לנערים

לאחר . מלחמהשטען שלא תהיה " גרי לבה"מ לכיוון התאספות דתית בראשות הרב "ק 4כינסנו אסיפה ויום למחרת צעדנו 

עמדתי בין הקרונות , מאחר ולא ניתן היה לקנות כרטיסי רכבת, שקראנו עיתונים ושמענו רדיו החלטנו כמה חברים לחזור לוורשה

למשפחה היה חבר שניהל . וורשה הייתה ריקה מאוכל וניכרו היו סימני המלחמה. שעות 12 –במשך כל הנסיעה חזרה לוורשה 

להתערבות של , חיכינו לנס מבחוץ. מכולת שסיפק לנו את מצרכי המזון הבסיסיים ביותר לתקופה שאחרי פרוץ המלחמה

לאחר תחילת הפצצות ברחתי . תותחים ביום ואווירונים בלילה, לספטמבר החלו מפציצים את וורשה 1ב. המעצמות הזרות

, היה לנו מדריך ששילמנו לו ואשר היה אמור לדעת את הדרך. עברתי ליד איפה שעתיד היה להיות מחנה טרבלינקה, בחבורה

לא נאלצתי להשתמש  למזלי. לכל אחד מאיתנו היה פלפל שחור על מנת להבריח את הכלבים של הגרמנים למקרה שייתפסו

ואף היה מספרת לי סיפורים , הצטערתי שאמי לא הצטרפה היא הרי ידעה רוסית שוטפת, שארו מאחוראמי ואבי החורג נ. בפלפל

   .למשפחתי היה קשה להתנתק ולעזוב את הרכוש מאחור. הייתה מסתדרת בוודאות, אם הייתה מגיעה לרוסיה. שלמים ברוסית

  . עוד מתקופת מלחמת העולם הראשונה םכסימפטייהרוסים לא נזכרו לנו 

  

סירבתי להוציא . התפרנסתי ממכירת שעונים בשוק. שם הסתובבתי בסביבות שנה, הגעתי לביאליסטוק בשליטת הרוסים

אלא שהשתחררתי , מה שגרם לכך שמאוחר יותר עצרו אותי ושפטו אותי לשלוש שנות עבודה במחנה עבודה, פספורט רוסי

הייתה לי עבודה , עבדתי במכרה. בצפון רוסיה  רפובליקת קומיהמחנה ב. כעבור שנה וחצי של עבודה במסגרת הסכם שיקורסקי

כשהשתחררתי הצטרפתי לצבא פולין . קיבלתי אוכל טוב ואמרתי לעצמי שזה וודאי עדיף על פולין, מפרכת אבל פחות מאחרים

ו אותנו ראשונים אל הפרידו בין החיילים הרגילים ליהודים וחששנו שדבר כזה אומר שישלח, ביערות הרוסיים. שהתארגן ברוסיה

אל . ריסטים"ריסטים ורק עוד אחד כמוני שלא הזדהנו כבית"בית רעם תריס חלקתי אוהל. היינו חלק מהגדוד היהודי. החזית

אלא שכשהגענו לפורט סעיד , חשבתי שאני אסע למצריים עם הצבא הפולני. האוהל הגיע בגין יום אחד ואמר בעברית שלום

  . מצאתי את עצמי מגיע אל עזה ומשם לתל אביב,קזחסטאן ואיראן בין השאר ,לאחר מסע דרך  הים הבלטי

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

תל  77כתובתה הייתה החשמונאים . זכרתי את כתובת דודתי שהגיעה לארץ שנתיים קודם לכן לאחר שברחה מפולין לצרפת



 

אבל , לכסנדריהאמפורט סעיד היינו אמורים להגיע ל, לישראל כאמור לא התכוונתי להגיע וגם לא ידעתי לאן אני מגיע. אביב

בצבא הבריטי הייתי . נשלחתי למצרים ולאיטליה, 1943לצבא הבריטי בהצטרפתי . עליתי על הרכבת שהיה רשום עליה עזה

לא חשבתי בכלל . כל אזור שמיפיתי הופצץ בתוך כמה שעות. עסקתי במיפוי אזורים לצורך שימוש המפציצים, ביחידת המיפוי

  . להגיע לארץ

הבריטים היו מביאים תחמושת לרוסים . בעיר או מחנה עבודה או עובד. נכנסת ולא יוצא, רוסיה היה מקום סגור, כשהייתי ברוסיה

הרוסים לא אהבו את . הבריטים נתנו תחמושת והרוסים נתנו לבריטים חיילים בתמורה וכך הגעתי לארץ לצבא הבריטי גם

  !!1600הפולנים הם היחידים שכבשו את מוסקבה ב. מהם" להיפטר"הפולנים וזו הייתה הזדמנות טובה 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

אז גם בצבא הייתי . לא חשבתי על מקצוע אחר, אני עבדתי בבית דפוס 14מגיל , היה לנו בית דפוס בוורשה, היה לי מקצוע

לוין (שנה עבדתי בדפוס מודרני , אחרי הצבא .אופציות מקצועיות שעוד לא היהי למדת, ביחידה שהשתמשה ביכולות שלי

זה היה דפוס ועיתון יומי , שנה 17עבדתי שם . עברתי למקום אחר, ואחר כך הייתה דרישה לבעל מקצוע). אפשטיין בבת ים

היו פה עיתונים בכל . היה כדאי לייצר אלף כבר לא 14אלף עיתונים ושירדנו מ 28בשיא חילקנו ! עיתונים גרמניים 2היו . גרמני

.  חיסלתי את הדפוס שלי, הבנתי שהבנות שלי לא ירשו את העסק. ניהלתי את הדפוס 80עד גיל , פתחתי לי דפוס לבד .השפות

ואני כבר , הגעתי לגור ברמת אביב מפני שהבת שלי התחתנה וקניתי לה דירה פה . כמה שנים ניהלתי דפוס של מישהו אחר

אחר כך דירה שלי בתל , דירה שכורה בתל אביב, גרתי ברחובות רמת יצחק, הילדות שלי גודלו בתל אביב .גם לעצמי פה  ניתיב

לי  יש! אין לי פנסיה רשמית, כי דאגתי לעצמי , כך רע אצלי המצב לא כל . עובדת ברפאל, אחת הבנות עברה לגור בחיפה . אביב

  . המלך הציל אליהם, בבולגריה לא הייתה שואה . רק ביטוח לאומי ורנטה של ניצולי השואה

  

  

 

  , אביב–תל , ניר אסקירה :ראיון

  2013מאי 

   

  


