
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                                

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  מינץ    :שם משפחה
  

  יהודה    :שם פרטי
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

  מינץ  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                                                                                  

  בלועזית
         Mintz                   

  מינץ  :שם נעורים
 

  יהודה    :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                                     

           בלועזית
            Yehuda                           

:           מין
  ז   

   :לידה תאריך
28/08/1935  

    ):מחוז, ישוב( מקום לידה
  .אזור ורשה, בלוניה                                 

   בלועזית
Błonie              

 

  פולין  :  ארץ לידה

  משה    :של האב שם פרטי
  

  שוטלנד) Masha( משה   :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/האישהשם פרטי של 
  

  :  של האישה שם נעורים
 

  בלוניה: לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
  

   בלועזית
Błonie              

 

  פולין    :ארץ המגורים
                

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

 , רוסיה האסיאתית,טוראניה, "קראסו" ,רוסיה הצפונית ,ילבינסק'צ     ):ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

  :  תאריך השחרור "קראסו":   מקום  השחרור
1945 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
  

  גרמניה, "קאסל"ליד העיר " מינכנברג"מחנה 
 

       ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
                                                              

   :בדרך לארץ מחנות/תמקומו
  

   :עליה שנת
01/02/1949 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  
. אמי באה ממשפחה של שבעה או שמונה ילדים . ורשה ושנמצאת ליד עיר הבירה " יהבלונ"בפולין בעיירה בשם נולדתי 

באותה תקופה היא היתה , 1933 בשנתועלתה לארץ ישראל  ניהוהיא ברחה מפול, "רינה"אחותה הבכורה של אמי נקראה 

  .25וכשעלתה לארץ היתה צעירה בערך בגיל ,רווקה 

  

  .את השמות האחרים אני לא זוכר. יפה-ושם של אחות נוספת, אברהם ודוד,יאני זוכר שמות של שני אחים נוספים של אמ

, האחים שלי עדיין לא נולדו,  4כשהייתי בן , 1939בשנת  .וכולם הלכו בשואה, נה ומאמא שליחוץ מרי,כולם נשארו בפולניה

  .והייתי בן יחיד

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, תגטאו, 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; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
העגלה והסוס עד שהגענו לגבול  נסענו עם. שני הורי ואני, רק המשפחה שלנו, ברחנו מפולין עם סוס ועגלה 1939ת  בשנ

מאוקראינה המשכנו  .ומשם נדדנו דרומה לכיוון אוקראינה, "ילבינסק'צ" למקום שנקרא, עברנו לרוסיה הצפונית מהגבול. רוסיה
  .ושם נשארנו עד שנגמרה המלחמה, "קראסו"אל העיר , יאתיתרוסיה האסב" טוראניה"אזור הלאה עד שהגענו ל

  
לא היתה שם רצפה והיינו ישנים על , אנחנו היינו גרים באיזה רפת של סוסים .וסבלנו רעב, בזמן המלחמה היה מחסור באוכל

נולד לי  1941בשנת  - חיםבמהלך התקופה הזאת נולדו לי שני א .ולא היה לנו מגע עם יהודים אחרים, חיינו שם לבד. האדמה
  .1944בשנת , אחותי יפה נולדה מאוחר יותר. אבל הוא לא החזיק מעמד והוא נפטר כשהיה בגיל שנה וחצי, אח שנקרא יוסף

ולקחו , 1943עד שהוא גוייס לצבא הרוסי בשנת , סיה הוא עבד בבית חרושת לסנדלרותוגם ברו, אבא שלי היה סנדלר במקצועו
ואז אבא שלי , 1945ואנחנו חיכינו עד שהמלחמה נגמרה בשנת , בכל תקופת המלחמה היה בלגן .האותו להשתתף במלחמ

  .חזר אלינו
  

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

  
אני הייתי בקיבוץ של השומר הצעיר שהיה בעיר . "ין'צ'צש"והגענו אל העיר , ניהלפולוחזרנו נרשמנו , כשנגמרה המלחמה

, יום אחד היינו שם בקיבוץ. הגויים שם היו המון פרוע שרצה פשוט לחסל אותנו  .וההורים שלי גרו במקום אחר בעיר, "ין'צ'שצ"
הם היו שלושה חיילים , תותחנים של הצבא הרוסילמזלנו היתה שם יחידת . והגויים באו עלינו בהמון פרוע כדי להתקיף אותנו

הם כולם , הפצצה הזאת פיזרה את ההמון. ואז הם פתחו את השער של הבנין וירו פצצה אחת אל תוך ההמון, והיה להם תותח
  .ברחו וככה ניצלנו

  
מר הצעיר לתוך העומק שוואני נפרדתי מהם ונסעתי עם הקיבוץ של ה, מאוחר יותר ההורים המשיכו הלאה ועברו לתוך גרמניה

אבא שלי פנה ליהודי אחד שהיה מחפש את הילדים שנאבדו מההורים . ושם הייתי עד שאבא שלי חיפש אותי, של גרמניה
  .ולקח אותי איתו חזרה להיות ביחד עם המשפחה ,אבא שלי הגיע לקיבוץ. ואותו יהודי מצא אותי,שלהם

  
 ושם היינו ,גרמניהב "קאסל"ליד העיר  שהיה  "מינכנברג"  מחנההיה זה , וינט'מחנה פליטים של הגהמשפחה שלי היתה ב

ובתחילת שנת , 1948עם קום המדינה בשנת היא נולדה , פנינה אחותי  נולדהבאותו מחנה .  1949ועד שנת  1946 משנת
  .עלינו לארץ 1949

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, יבורית או תרבותיתעילות צפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  
מחלקה "זאת היתה אוניה באיכות טובה ונסענו בתנאים של . אני לא זוכר את שם האוניה, עלינו ארצה באוניה תורכית



 

. ושם גרנו בתוך אוהל, מנמל חיפה לקחו אותנו למעברה בחדרה  .ההפלגה ארכה שבועיים עד שהגענו לנמל חיפה". ראשונה
אמא . הדודה רינה, האחות של אמאיום אחד באה לבקר אותנו  .ףובחורף ירד עלינו גשם שוט, באוהל שלנו במעברה, יינו שםה

ואז הדודה לקחה אותנו אליה לבית , "נכנסים לנו מים לאוהל, אנחנו בגשם שוטף, תראי לאיפה אמרת לנו לבוא: "שלי בכתה לה
  .שלה ברעננה

  
מאוחר יותר באו אלינו . ואז אמא מצאה דירת מרתף במרכז רעננה ועברנו לגור שם, חודשים גרנו אצל הדודה במשך שלושה

ההצעה שלהם היתה שהם יתנו לנו את הצריף שלהם . ושאלו את אמא אם היא מוכנה להתחלף איתם, זוג יהודים ממוצא גרמני
עברנו  1960שנת ב .כעשר שניםבאותו צריף וגרנו  התחלפנו איתםכך ו,אמא הסכימה . ויקחו את הדירה שלנו, ברחוב אחוזה

ההורים שלי המשיכו לגור  . ושירתתי כחייל בגולני במשך שנתיים וחודשיים, ושם אני התגייסתי לצבא, לגור בעיר בני ברק
וגם רינה אחותה נפטרה לפני מספר , ואמא שלי נפטרה לפני שנתיים, ז 'אבא שלי נפטר בשנת תשמ. באותו בית עד סוף חייהם

  .שנים
  

גם בכפר ". כפר פינס"גרתי שם שנה וחצי ואז עברנו למושב . ועברתי לגור בחדרה, התחתנתי עם אשתי לאה 1962בשנת 
, הייתי אזרח ועבדתי בעבודות מזדמנות במשך כעשר שנים .ואחר כך עברנו לכרכור וגרנו שם חמש שנים, פינס גרנו שנה וחצי

עד שהשתחררתי בשנת ,שנה  25הייתי ביחידת מבצעים במשך  שם, למשמר הגבול התגייסתי,  1965בשנת , 30וכשהייתי בן 
לא זזתי לשום מקום ואני נמצא כאן כבר יותר מארבעים , ומאז אני פה, הגעתי לקרית ארבע 25/09/1972בתאריך  .1990

  .שנה
  

והיתה גננת , 1940לי בשנת לאה נולדה בטריפו. 1995בשנת ' אדר א' בתאריך כא, שנה 20לאה אשתי נפטרה לפני כמעט 
אני הייתי . ולמדה באוניברסיטה לתואר ראשון, היא היתה גננת מצטיינת ומאד מסורה. בקרית ארבע במשך יותר מעשרים שנה

, הבן הגדול .והבנים שלי מפוזרים ברחבי הארץ ,נכדים' היום יש לי ברוך ה .ויש לנו חמישה בנים, נשוי איתה שלושים שנה
 -אחריו נולד דן .וגר בירושלים, צעיר מניסים בשנה וחצי  -מיכאל,הבן השני .וגר בחיפה 55הוא בן . נדס מכונותהוא מה, ניסים

לומד , 29הוא בן , ערן, והבן הצעיר .ועובד בישיבת שבי חברון, 39הוא בן , שחר .וגר בשכונת בית וגן בירושלים 45הוא בן 
  .הנדסת מכונות וגר בשכונת החרסינה בקרית ארבע

  
 ,לחוץ לארץ לא יצאתי אף פעם  .מאז שעליתי לא עזבתי את ארץ ישראלו, 1949אנחנו נמצאים בארץ מאז שעלינו בשנת 

  .טיוללאפילו לא  ,משום סיבה
  

  2014מאי , ארבע  –קריית , תפארת בשרי: ראיון 

 


