
 

  "ְלדֹורֹות"                                    
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                     
  

  .נחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובה

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

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורים יעלה . וחינוכית

 
 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  :שם משפחה

  שלומזון

  :שם פרטי

  אלה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

   :        איתו נולדתישם משפחה 
  

 בלועזית
 

  :איתו נולדתישם פרטי 

  אלה

  בלועזית
 

:                     מין

 נ
  :לידה שנת

1925 
  גליש:  עיר לידה

  

 פולין :ארץ לידה בלועזית

  חנניה:של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  בלומה:שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  בלועזית
 

  :ארץ המגורים

 
  :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 
 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

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

  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 )שם העיר או האזור ושם הארץ(
 

  ציין את שמו, במידה והיית בגטו
 

  בלועזית
  

  אושוויץ: ציין את שמו, נה עבודה או מחנה ריכוזבמידה והיית במח

  

 בלועזית
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

  
 

  1945:  תאריך השחרור

 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

  לאחר השחרור  ליו חזרתציין מקום א
  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

1946 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  מעפילים תאוניי



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  
א היה עוסק בהוראה בבית ספר אב .ליש אשר בפולין לאבא בשם חנניה ולאמא בשם בלומה"נולדתי בעיר ג ,אני אלה שלומזון

אנחנו ניהלנו אורך חיים . אחים ואחיות 8בבית היינו  ,המצב הכלכלי בבית היה סביר .וגם היה מוהל ואמא הייתה עקרת בית
אני הייתי האחות אחת לפני  .שומרים שבת וחוגגים את חגי ישראלאני זוכרת שאבא היה הולך לבית כנסת וגם היינו ודתי 

  .פולין חלק מהאחים שלי כבר היו נשואיםכבר ב. הקטנה

לנו באותה תקופה התח .יסודי פרסואז למדתי בבית  39זה היה בשנת , 13אני הייתי כבר בגיל  באותה תקופה לפני המלחמה
אנחנו היינו גרים בגבול פולין גרמניה כך שכאשר פלשו  .טוןלכאשר היטלר עלה לש יוקכבר להרגיש את האנטישמיות בד

  .לפולין הם הגיעו אלינו ראשונים הגרמנים

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

  
היה לנו  .מעיר לעירובשבילי המלחמה התחילה כאשר הגרמנים נכנסו לכפר שלי ואני ומשפחתי נאלצנו לברוח מכפר לכפר 

ו לעיר ששם היו גרים במשך הזמן משפחתי התפצלה וחלק ברח .מתוכך זה עזר לנו לשרוד תקופה מסויקצת כסף וזהב 

  .אני עברתי לעיר של יהודים ותמיד חייתי בפחד כי ידעתי שהגרמנים קרובים אליי .קרובים שלנו

 ,תנאי המחייה היו מאוד קשים .בחקלאות בעיקר בגידול תפוחי אדמהנה עבודה ושם עבדתי מחלבסוף הם הגיעו ולקחו אותי ל

אני הייתי  .ה והיו מעבירים אותי ממחנה למחנה וכל פעם סוג אחר של עבודה ככה העברתי תקופ  .לא היה אוכל והיה מאוד קר

ר נותק לגמרי ולא שמעתי יותר בהתחלה היה לנו קשר דרך מכתבים אבל עם הזמן הקש ,הופרדתי ממשפחתי. 15כבר בת 

קח אותי עם עוד מאה ול שלא הכרתי אני זוכרת שהגיע גרמני ,"טיפוס"אחרי שנתיים בערך בעבודות חליתי במחלת ה .מהם

וזה למעשה מה שהציל את החיים שלי כי שם דאגו לנו לאוכל חם  "סימנס"בנות אחרות לעבוד במפעל לייצור נשק שניקרא 

   .שם עבדתי במשך שנתיים ,לביגוד ותנאיי מחייה טובים יותר
חד אני זוכרת יום א .בחייםצא אתי שמפה אני לא שהגעתי לשם ידעכ .ץיואושוללבסוף הגעתי ולאחר מכן עברתי לעוד מחנה 

 בובער ,הסכמתי .אותה בעבודה בחוץ להחליףקשה ממני יאבל אחת הבנות חלתה וב תיקיונולנשהייתי אמורה להישאר בצריף 

  .י ניצלו בפעם השנייהכך שחי ,ות שהיו בצריף באותו יום נלקחו לתאי הגזים ולמשרפותשחזרתי הבנתי שכל הבנכ
אני זוכרת שבחורף הקפוא והקר הייתי עובדת בשדה שלרגלי כפכפי עף בלבד וחתיכת בד זרוקה על גופי אני עד היום לא 

ר פולין ואז כבר הגרמנים לקחו אותנו בלקראת סוף המלחמה התחלו הרוסים להתקדם לע.מבינה איך הצלחתי לשרוד את זה 

 .של בעלות הברית על מחנות ההשמדה אני זוכרת את ההפצצות .מהלמעשה נשארתי עד סוף המלח ושם" ברגן בלזן"לחמנה 

ץ אני זוכרת שיום אחד ראיתי במחנה של הגברים את אחי האח היחיד שלי ניגשתי אליו והוא אמר לי יוכאשר הייתי באושו

  .ם שלי ומאז גם אותו כבר לא ראיתישהוא מאוד רעב ולא אכל הרבה זמן אז אני זרקתי לו את חתיכת הלח

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  

חזרתי לעיר שלי לראות מה עם הבית ומי נישאר בחיים   .רו אותנורכאשר הרוסים שח 1945בסוף המלחמה לקראת שנת 

ארתי קצת בגרמניה כמה שאחרי המלחמה נ .כל השאר נספווממשפחתי ואז ראיתי רק את אחותי הקטנה היחידה ששרדה 
  .עליתי לארץ באוניית המעפילים 46 דשים ואז האמריקאים דאגו לנו ולקראת שנתחו

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  
באותה תקופה שלט המנדט הבריטי  .שם גר אח של אבא שלי הגדול ,כאשר הגענו לארץ אני ואחותי נסענו ישר לבני ברק

לאחר תקופה הכרתי את בעלי בארץ . ושש מכל זוועות השואהק בכדי להתאברני ואחותי נשארנו תקופה מסוימת בבני א .בארץ

מאוחר יותר עברנו לתל אביב ולבסוף הגענו לעפולה שם אני גרה ועם הזמן נולדו לי שני ילדים בן ובת . 1950תחתנו בשנת הו

  .עד היום

נה חזקה ושנסמוך רק על המסר שלי לדורות הבאים הוא שאחרי כל מה שהדור שלי עבר בשואה אנחנו צריכים שתהיה לנו מדי

  .ה נצליח לשרוד ולמנוע שואה שנייהכי רק ככ.נו יעצמנו שנהיה מאוחדים ומלוכדים ושלא נריב בינ

  
  

  מ"שוטר יס: ראיון

  2013נובמבר , עפולה


