
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  אהרון  סלומון

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Salomon  סלומון  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Aharon Ishayahu   8.9.1920 נ / ז     ישעיהואהרון  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Borovec כיה'צ  'רוביץבו 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  פני הרשקוביץ  חיים
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Borovec כיה'צ  'רוביץבו 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהע לפני מקצו  :   או בתנועהחבר בארגון

  מכבי  שנות לימוד18 בית ספר                                 חשמלאי
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 1944עד ' בורוביץ
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  'מוקאץ
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  מאטהאוזן, אושוויץ

                                                          :              השחרורמקום    :  תאריך השחרור
 5/5/1945 מאטהאוזן

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  פראג 

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  הולנד, פריס 1946  החייל העברי
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  . בלה עצמאותיכיה ק'צ, 1-ע ה"החלאחר מל. הונגרית-תחת שליטת האימפריה האוסטרואז כיה שהייתה ' נולדה בציאמ
. מורים מפוליןבאופן פרטי אצל ך " ותנתלמוד, חומש, יהדותגם למדתי שם . 1939כית עד 'בשפה הצממשלתי ס "למדנו בביה
  . למורים הפרטייםאת התלמידים היהודים שלא היה להם כסף לשלם יהדות היה מגיע רב כדי ללמד , ביום רביעי, פעם בשבוע

לא הרגשתי . האוכל היה כשר, הלכנו לבית כנסת בשבת, חגיםאת החגגנו גם במשפחתי . היו מסורתייםבעיר ם  מהיהודי90%
היינו מייצרים גבינה וחלב .  פרות30 עםמשק גדול והיה כלבו ולמשפחתי כפר גדול גרנו ב. באווירה אנטישמית טרום המלחמה

 על ים איתנודברומ ןהיו מגיעים מדריכים מפוליו" מכבי"תנועת הייתי חבר ב. המידמשפחתי היתה א. ומוכרים בעיר הגדולה
. ל לקנות מגרשים בארץ"תן תרומה לקקיי ורצו שת"ברו איתה על אי הגיעו מדריכים לאמא שלי וד1935 - ב.ישראלציונות ועל 

  . חדה מהםאמא נתנה תרומה כספית אבל אמרה שלארץ היא לא תיסע כי היא שמעה שיש פה נחשים רבים והיא מאוד פ
בעלה ברח לרוסיה ואז גויס לצבא הרוסי ושחרר מקומות ', אחות בכורה בשם הלן סלומון פסיקוביץ;  אחים4במשפחה היינו 

. אלקה ורחל סלומון: האחיות הקטנות היו. היא הייתה במחנות בגרמניה ונפטרה בארץ מטיפוס ומשחפת. רבים בסוף המלחמה
  . אבא שלישתיהן נספו באושוויץ יחד עם אמא ו

  
  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;  להצלתךתיבאופן משמעוסייע 
עזר לו מאוד שהיהודים שם היו מאוד ,  כשהיטלר נבחר לקנצלר גרמניה.אמאיחד עם הייתי קורא עיתונים ידעתי גרמנית ו

זה נתן לו את ווד אנטישמית הייתה אווירה מאבגרמניה .  המפלגה הנאציתלטובתהוא לקח את הרכוש שלהם כיוון שעשירים 
 .כך הוא הצליח לקנות את העם.  עשה שם את אותו הדבר,כוסלובקיה'הוא כבש את צכש. הכוח לכבוש את העם הגרמני

  . הם לקחו את הכסף אבל מעט מאוד השתתפו ברצח של יהודים. כים לא היו אנטישמים'הצ
כיוון  אבל ,הוא עזר גם ליהודים אחרים. שהכיר את אמא שלי , שנים אצל הכומר בכפר שלנו3האחיות הקטנות שלי התחבאו 

  . הם לא ידעו שהוא עזר ליהודיםכי הרוסים הרגו אותו אחר כך , תנאצישהצטרף למפלגה ה
, היה לו משק גדול.  גם אני עבדתי אצל הכומר1944עד  . הגויים והסתירו את זה שהם יהודיםאצליהודים רבים ברחו לעבוד 

האחיות שלי עבדו בלול עם התרנגולות . הולך לשדות וחוזר בעשר בלילה,  לפנות בוקר4-הייתי קם ב. הסוסיםעבדתי עם ואני 
 אייכמן הודיע לבעלות הברית שאם הן לא נענות לדרישה שלו לספק לנאצים מכונות ייצור 1944-ב. וההורים שלי עבדו בכפר

בעלות הברית דחו את הדרישה והנאצים אספו את היהודים .  משםף את כל היהודיםואסיוכיה 'וצכנס להונגריה ילמלחמה הוא 
האחיות שתי החזקתי את , ביום הראשון שהגענו לאושוויץ. אני וכל המשפחה נשלחנו לשםוכך . ושלחו את כולם לאושוויץ

שלי התחילו האחיות . מן עליי צלב אדום והפריד אותי משאר המשפחהימנגלה עמד שם וס. הקטנות שלי כי אמא הייתה חולה
הוא רצה להשאיר . אס שיבעט לי בתחת לצד השני.מנגלה אמר לקצין האס. ןרוא בשם שלי ואני רציתי ללכת איתלבכות ולק

אמרו להם שהם הולכים . באותו יום לקחו את כל המשפחה שלי. אותי בחיים כדי לערוך עליי את הניסויים הרפואיים שלו
בפינוי , אני עבדתי שם מספר ימים. באותו יום שרפו אותם.  והילדים לתאי הגזיםאת כל הנשים,  ושלחו אותםמקלחתלעשות 

כ דבוקים אחד לשני "אחר כך היינו צריכים להוציא אותם והם היו כ. צעקות כאלה לא שמעת בחיים שלך. הגופות מתאי הגזים
אמרתי לו . ליו שהוא כבר לא נורמליראו ע, גם כן מסכן, היה שם יהודי אחד שהיה מנהל שם. שאי אפשר היה להפריד אותם

הוא התחיל . הוא ייתן לי עבודה אחרת, אמרתי לו שאם יש בו רחמנות עליי. אני לא הולך לשם יותר, שיעשה מה שהוא רוצה
 שבועות הנאצים רצחו אותם 3-4עם הגופות ואחרי שם היו לי שלושה דודים שעבדו . לבכות ואמר שהוא ישלח אותי למטבח

היינו אוספים קליפות . בישלתי שם תפוחי אדמה, שלחו אותי למטבח. ושים לכולם כדי שלא יוכלו לספר מה הלך שםכמו שהיו ע
 3הייתי שם שבועיים כי גם שם היו הורגים אחרי . אס היו משאירים בצלחת והיינו מחלקים את זה.תפוחי אדמה שחיילי האס

 2את הניתוח הזה עשו לי .  לי שם חצי ריאה והשתילו אצל מישהו אחרהוציאו. שמו אותי איפה שהיו עושים ניסויים. שבועות
כ הועברתי למחנה "אח. 1945מרץ -ינוארבהייתי באושוויץ . עוד פגשתי אותםאחרי המלחמה . רופאים יהודים מהונגריה

הה אותי לפי שם יס וז"כיה שלמד עם אמא שלי בביה'גנרל גוי מצהיה  במחנה. בזה ששרדתי מעורב מזל רב. מאוטהאוזן
 הרוסים והאמריקאים 1945במרץ . ריכוזההוא היה אסיר שם שהגרמנים הכניסו למחנה . ב'קראו לו זדניצ. המשפחה שלי

בסוף מרץ . הנאצים התחילו לפחד שהרוסים יגיעו ויהרגו אותם. מאוטהאוזן ממוקם בהרי האלפים באוסטריה. התחילו להתקרב
הם רצו להחריב את כל המחנה כדי שלא תהיה . ציץ את הבלוקים במחנה כדי להרוג אותנו הגיעו הגרמנים והתחילו להפ1945

היה לו רדיו . הגנרל הזה היה אחד מהאנשים שהתחיל לארגן תוכנית כדי שנשחרר את עצמנו לבד. עדות למה שהם עשו
בסוף . מתקרבות למאוטהואזןוהוא כבר ידע שבעלות הברית . ששלח תרופות למחנה באותה תקופהבל דרך הצלב האדום ישק

.  בני דודים שלי4פגשתי שם . ד במטבח אבל ישנתי בביובועבהמשכתי ל.  כולנו ישנו בביוב כדי לא להיפגע מההפצצות1945
. ה ואמר לנו שאנחנו מוכרחים לשחרר את עצמנו ואם לא אנחנו נמות'כשהרוסים והאמריקאים התקרבו הגנרל ארגן כמה חבר

לק יהוא ח. הוא אמר לנו שאו אנחנו נחיה או הם.  רבים נאצים כבר ברחו אבל השמירה מסביב והנשק נותרובסוף אפריל קצינים



 

 זקיפים נאצים עם ארטילריה ששמרו על חלק 2היו . לכל אחד מאיתנו תפקיד ואמר שעל כל אחד לדעת שמדובר בחיים שלו
העבודה שלך היא לעלות בלילה כשהשומרים . מטבחאתה מקבל סכין מה: "הגנרל אמר לי ולעוד חבר שהיה גוי. מהמחנה

הרובה הראשון . הגוי שהיה עמי היה אמור לשמור מלמטה". עם הסולם ולשחוט אותו ולקחת לו את הנשק, נוחרים כבר, ישנים
אחרי זה הוא אמר שאני צריך להתקדם לעמדה . יה לנו בידיים היה זה שאני שחררתי אחרי שהרגתי את השומר הנאציהש

אלא , הוא לא מת. והתכוון לירות בי ואני מהר הכיתי אותו ביד ובראשהתעורר השני פתאום . ייה ולהרוג את השומר השניהשנ
. כך עברנו מאחד לשני עד שהמחנה היה שלנו תוך שלושה ימים. הסתרנו אותו ולקחנו לו את הנשק, באו אחרים. התעלף

כ "היה לנאצים כ. אחרת לא היינו בין החיים,  אנחנו שחררנו את עצמנו.כשהאמריקאים והרוסים הגיעו הם לא ידעו מה להגיד
היה שם רופא גוי רוסי שהנאצים הכריחו אותו לתת זריקות של . הרבה נשק ופצצות כדי להרוג אותנו שלא נוכל להעיד על הכל

יקאים שלא יהרגו אותו כי הוא אני אמרתי לאמר. קש ממני שאני אציל אותו אחרי המלחמהיהוא ב. בנזין לאלה שהם רצו לרצוח
היה לו זהב רב שהוא היה מוציא משיניים של המתים והוא .  אותוושחטייודע הרבה ושייקחו אותו מהחלק הרוסי כי הרוסים 

. הרבה מזל היה מעורב בכל מה שעברתי. מצאו אותו לפני כמה שנים בסוריה. כנראה נתן זהב לאמריקאים והם שחררו אותו
ן והייתי מביא לו אוכל במחנה טלאחד מהם קראו חיים ויינגר. החבאתי אותם מתחת לאדמה,  במחנהרתי להצילעזשהיו יהודים 
  .הוא חי כיום ברחובות. מאוטהאוזן

     

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

י נדר דרת אני לא רציתי לנסוע כי נאך, ב ורצו לקחת אותי איתם לאמריקה"כששחררנו את מאוטהואזן הגיעו קרובים שלי מארה
, הייתה לו אחות. פראגל חזרב 'הגנרל זדניצ. בארץ ישראל, שהגרמנים השמידו בשואה, את המשפחה שלימחדש  הקיםל

בפראג יש בית כנסת מאוד . התחלתי ללמוד והיה משעמם.  איתו בפראגמץ אותי ורצה שאני אלמד ואשאריהוא א. אישה ואבא
שליחים מישראל מגיעים לשם היו . הייתי בא לשם ושמעתי שנפגשים שם ניצולים ופליטים שהיו ישנים שם על הרצפה. עתיק

 מזוןקה חבילות פיהייתה חברה אמריקאית שס. הם התחילו לדבר על ישראל ועל ציונות. וחיילים יהודים מהצבא הבריטי
שאלתי ו ,כיה במקור'דווקא גם מצ, הכרתי שם שני חיילים. הגיע גם כסף מתרומות של יהודים אמריקאיים. ובגדים לניצולים

הם שאלו אותי אם אני מוכן לבוא ולשחרר את . סיפרתי להם על מה שעשיתי במחנות הריכוז. אותם איך אני מגיע לארץ ישראל
הם הביאו את המפקד שלהם שסיפר לי על . אמרתי שאני אעשה הכל למען מדינת ישראל. םמדינת ישראל מידי הבריטי

.   אני אמרתי שהקרבתי את עצמי במאוטהואזן אז בטח שאני אעשה זאת עבור מדינת ישראל. ההגנה ועל הקרבה מהי, ל"האצ
. בדוי כאילו למטרת חופשהחת שם ת, יזהם אמרו שהם יקחו אותי לפר. ל"אצה אצל ארגוןעברתי אימונים בפראג באופן חשאי 

כל מה . להתנפל, איך לגנוב נשקבפראג עברתי הכשרה של שבועיים . כיה'לא היו נותנים לי לצאת כי הייתי אזרח צ, אחרת
היינו .  האימונים בשטחהאת חשפהכיה 'צממשלת אחר כך המפקד אמר שיעבירו את האימונים להולנד כי . שהחירות עשתה

, כ הביאו אונייה קטנה ושבורה"אח. הטורקים והאנגלים, למדנו שם על הערבים. שבועות והמשכנו את ההכשרהבהולנד ששה 
, בנו קרשים מלמעלה עד למטה והיינו כמו סרדינים אחד על השני. לא נוסעים, זאת הייתה אוניית משא. 1946זה היה במאי 

ו מפליגים לארץ ישראל אבל זה היה סודי ואסור היה לדבר על אני ידעתי שאנחנ. היו אנשים מבוגרים רבים.  איש1200מעל 
.  שבועות אבל ארכה חודשיים3ההפלגה הייתה אמורה לקחת . לא היה אוכל או מים, העמיסו אותנו אחד על השני. זה

ונה שהכניסו הבריטים לקחו אז לקפריסין אבל אצלנו היו חולים רבים ונשים בהריון אז במזל גדול אנחנו היינו האונייה האחר
    . לעתלית

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
חפרנו מתחת . ה והעירו אותי'אחרי שבועיים באמצע הלילה באו שני חבר. עבדתי בסוג של מטבחו,  שבועייםבעתליתהיינו 
לקחו אותי . להכיר את המדינה, מדו אותי שם מה הולך בארץיל. תחת עיני הבריטים, אורןבית ולקחו אותי לקיבוץ חנו וברלגדר 

מחנה בנו לפעולה יצא,  בנתניהראשוןבלילה הכבר .  לא חוקיאופןהמשפחה החזיקה אותי ב. לנתניה כי הייתה לי משפחה שם
הייתי עם עוד שניים . 1946 -בזה היה  .ל"במסגרת האצמהבריטים שק  גניבת נמטרת הפעולה היתה. בריטי גדול שהיה שם

 600 -הוצאנו כ. במזל הצלחנו להיכנס. ואמרו לנו להרים בזהירות את הגדר החשמלית שהייתה שם ולהגיע למחסן של נשק
י שהייתה פעולה בה אחר. כ לקחתי חלק בפעולות נוספות"אח. ל"זה היה הלילה הראשון המוצלח דרך אצ. כיה'רובים תוצרת צ

אנחנו .  נתניהעלסגר שמו , ה שלנו שעשו את זה'נטים אנטישמים שהיו בצבא הבריטי ותלו את החבר'ל הרגו סרג"חברי אצ
. פשו במיוחד כי עבדתי בחנות אוכל והם חשבו שאני יודע משהויאותי הבריטים ח. החבאנו את הנשק בביוב שהיה שם

גידלתי זקן כדי שלא . פשו אותי זמן רביהאגלים ח . היה מביא לי לחם ובקבוק מים,ר שםביוב והשכן שהיה גב שבוע הסתתרתי
במשך השנים עבדתי עבור המדינה בסוכנות ועזרתי להעלות יהודים  ,לאחר קום המדינה. ו אותי ועברתי מנתניה לחיפהזהי

, א"אני סידרתי למדינה תרומות למד. שראלעבדתי שנים רבות בגרמניה ועזרתי רבות למדינת י". צים"רבים מרוסיה באוניות 
גם , הם לא רצו שידעו שהם נותנים כסף כי הם פחדו עדיין מהנאצים. היה לי קשר עם כל עשירי גרמניה. אוניות משא לנוסעים
   .אחרי סיום המלחמה

יש לי . בן מהנדס מחשביםועוד " מנו ספנות"השנייה מנהלת חברת , אחד עיתונאי בידיעות אחרונות: יש לי שלושה ילדיםכיום 



 

בשנים האחרונות אשתי נהייתה . עד לפני שמונה שנים הסתובבתי בכל העולם. כולם חיים בארץ. עשרה נכדים וחמישה נינים
קיבלתי טוברקולוזה בגלל הניסויים שעשו עליי ושמו אותי בבידוד , כשבאתי לארץ הייתי מאוד חולה .חולה אז הפסקתי לנסוע

 כמה שנים לפני .פלה בי שבועיים יום ולילהיטו הייתה אחות במקצועה , שעלתה מרומניה עם משפחתהאשתי. בפתח תקווה
  .תה באלצהיימר ונפטרה לפני שנהלהיא ח
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