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  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
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  גורפיין :שם משפחה

  

  יעקב :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אלה אינה נוגעת אלייךבמידה והש                                  

           גורפיין: איתו נולדתישם משפחה 

                                         

                                             Gurfein בלועזית
 

  יעקב :איתו נולדתישם פרטי 

                                                

 Jabob בלועזית
                                          

:                     מין

    זכר
   :לידהשנת 

9/1/1921 
   סאנוק: עיר לידה

                                                             

     Sanok  בלועזית

                                           

  פולין :דהארץ לי

 
  אברהם :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  'ביץ'שרה הווצ :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    סאנוק: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

             

 Sanok בלועזית
                                         

  פולין :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 תיכון 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                             תלמיד
   

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

  

     רומניה, טורקיה, הונגריה, סלובקיה. ורשה, אנוקס -פולין: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
  סאנוק: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
 Sanok בלועזית

                                                                                                                                                   

   ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                    הונגריה -מושקה :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1944:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, עיקר באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה ב(

  וינה

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1944 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  2מרתה



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר
השתתפות , חתרתבמפעילות 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
  

הוריי וגם אחי חיו באותה עיר עוד מלפני . שם הלכתי לבית ספר עממי ואחר כך לגימנסיה, נולדתי בעיר סטאוקסמוז בפולין

  .המלחמה והיו בגטו באותה עיר

כשהרכבת הייתה כבר קרובה ". בלזק"באו והכריזו ששארית היהודים העיר הזאת הולכים למחנה ההשמדה  13.1.1943ב

אחי ואמי נשארו בתוך הרכבת וגורלם היה כנראה . יםהצלחתי בעזרתה של אמי לברוח מהרכבת וכך נשארתי בחי, למחנה

  . שלדים 1400כי מאוחר יותר מצאו בחורש , מוות

ושם נשארתי מספר ימים עד שקיבלתי מכתב  Pezemysiלאחר שבחרתי מהרכבת המקום הראשון אליו הגעתי היה העיר 

עזרת התעודות הללו נסעתי לעיר וורשה בה ב. פת ובתוכה רשום השם אנטוני סובולהמידיד המשפחה עם תעודת זהות מזוי

עד שהמצב החמיר והנאצים רצחו , עבדתי במספר עבודות ובין היתר בתור זבן, כמובן במסווה של נוצרי, נשארתי מסר חודשים

  . יום יום גם את הפולנים אחרי שאת היהודים כבר לקחו משם

להונגריה . כמובן שגם שם חייתי במסווה של נוצרי. להונגריה תחילה לסלובקיה לעיר טסטינה ואחר כך, החלטתי לברוח מפולין

נרשמתי ללימודים בטכניון של בודפשט בתקווה , והיות והצלחתי לקבל גם תעודות שכל משפחתי נוצרייה 1942הגעתי בשלהי 

, ת הונגריהכבשו הכוחות הגרמניים מחדש א 1943למרץ  19ב. המציאות בפועל הייתה אחרת. שהמלחמה בשבילי כבר נגמרה

, למחרת פניתי לשגרירות שוויצריה וביקשתי עזרה אולם נעניתי בשלילה. עצרו את ראש הממשלה והשתלטו על המדינה

אך גם שם , לא המתנתי הרבה וכעבור דקות אחדות הייתי בשגרירות שוודיה. בטענה שהם אינם מטפלים באזרחים של פולין

  .לא נתנו לי הרבה תקוות

הוא ענה לי על כך שהוא לא מגרש , ר אמרתי לשגריר שם שאני עובד בבניין השגרירות עד לסוף המלחמהלמוד מניסיון העב

לאחר משא ומתן . אותי וייתן לי אוכל ומקלט אולם אם הגרמנים יבקשו אותי לפי החוק הבינלאומי הם יהיו חייבים להסגיר אותי

הוא . יה כדיש אוכל להצטרף לבעלות הברית ולהילחם בנאציםקצר הוא הסכים לתת לי ויזה על מנת שאני אעבור משם לאנגל

  .זאת על מנת לעזור לי במקרה ואפול לצרות, נתן לי גם אישור שאני בחזות שוודיה ושאני מחכה לוויזה לשטוקהולם

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

כעבור . אני לצערי לא זכיתי לזרה זו, לברלין ומשם במטוס לשוודיהשים שנסעו ברכבת של הצלב האדום נאאחרי המלחמה היו 

. הגעתי לרומניה ונסעתי לקוסטנצה ומשם באונייה קטנה לכיוון טורקיה, מספר ימים יצאתי לדרכי לגבול בין הונגריה לרומניה

נשארנו תקועים מספר ימים בלב ים עד שהגיעה אוניית גרר . ש ומנוע קטן שהתקלקל בדרךהאונייה הייתה מצוידת במפר

כעבור מספר ימים שהוחזקנו שם . איש ובנס הצלחנו להגיע לנמל 300על הסיפון היינו יותר מ. ולקחה אותנו לנמל בטורקיה

ם אשר ציידו אותנו גם במזון ובסופו של דבר היינו תחת שמירה של חיילים אנגלי. יצאנו ברכבת לכיוון ארץ ישראל, בקנטינה

  .הגענו לעתלית

  

  קב גורפייןעהסיפור נכתב על ידי י
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