
 

  "ְ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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  וייכמן :שם משפחה

  

  מטיס :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

         וייכמן :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  

 Vaichman בלועזית
       

  :שם נעורים
 

  מטיס :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

  

 Matis בלועזית
        

:                     מין

 נ/  ז   
 :לידה תאריך

25.3.1924  
  

  דמבלין  ):מחוז, ישוב( מקום לידה
  

    Deblin      בלועזית
 

  פולין :ארץ לידה
 

  יששכר :של האב שם פרטי
  

  חווה בורפינקל :שם פרטי ושם נעורים של האם
  

  ):  נשואה לפני המלחמה/שויתה נ/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                       דמבלין:   לפני המלחמה  מגורים קבוע

  
 Deblin בלועזית

       
  פולין :ארץ המגורים

 
  יסודי: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 
   :המלחמהמקצוע לפני 

                                 
  :  או בתנועה חבר בארגון

  

  פולין וגרמניה  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 

 גטו דמבלין      ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

     נסטוחובה'צ, דורה, בוכנוולד, בלזן- ברגן?   אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                                      בוכנוולד:  מקום  השחרור
 

  4.1945:  תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

  ממינגן ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

  המבורג :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

  1948 :עליה שנת
 

 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  סדולור

  
  
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
אבי . מצעיאני הייתי הא, חמישה בנים ושתי בנות –היינו משפחה של שבעה ילדים , גרתי עם הוריי בעיירה דמבלין שבפולין

הייתה אנטישמיות רבה בבית הספר העממי שבו . המצב הכלכלי לא היה טוב. ואמי חווה הייתה עקרת בית, יששכר היה פחח
  .והייתה שנאה רבה בין היהודים לפולנים, למדתי

  

  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; להצלתך באופן משמעותיסייע 
אבל העבירו אותנו ממקום , אני לא זוכר את סדר המחנות בהם הייתי. ות ריכוזונשלחנו למחנ, פולין נכבשה תוך שבועיים

  . כל משפחתי נהרגה חוץ ממני ושניים מאחיי. שנספתה במחנה, הייתי עם אחי ואחותי חנה. למקום כדי להקשות עלינו
  .כדי שנסבול, נהבכוו, כל יום עשו לנו מסדרים במשך שעתיים, בחורף לא היו לנו בגדים וסבלנו ממחסור במזון

היו אסירים , הייתה שמירה כבדה במחנות. וחילקתי את הפחם במשרדים ובתים של גרמנים, עבדתי בפריקת פחם מרכבות

לא היה לנו קשר עם . ועזרנו אחד לשני –דוד פרדמן ולוטק  –היו לי כמה חברים . שניסו לברוח אך נתפסו בידי הגרמנים
ובכמה מחנות שמו אותי לעבוד , היה לי מזל שהייתי נער סימפטי. צמם ולמשפחותיהםהם דאגו רק לע –היודנראט המקומי 

  .ושם לא חסר היה אוכל, במטבח
שהיה סמיך , דאגתי לתת לה ולאנשים קרובים אחרים מרק מתחתית הסיר. כשעבדתי במטבח, בלזן הכרתי את אשתי-בברגן

  .ומזין יותר

  

   לייתך לארץ מתום המלחמה ועד עי על קורותיך /נא ספרא

   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
הייתה שמחה . וקיבלנו אוכל, הגיעה קבוצת טנקים ורכבים והכריזו שאנחנו משוחררים, בלזן בידי האנגלים-שוחררנו בברגן 

בסופו של דבר לא . והתחלתי ללמוד חייטות, נגן בגרמניהמשם נסעתי לעיר ממי. וינט וטיפל בנו'אחרי זמן מה הגיע הג. גדולה
  .עבדתי במקצוע

במיוחד ביחס לתנאים , הדרך ארצה הייתה בסדר גמור". דולורס"הגענו בהמבורג ועלינו לאוניה . וינט עזר לי להגיע ארצה'הג
   .שבהם הייתי במלחמה

  .ועם הזמן הקשר בינינו התחזק, לינו ארצה יחדאני חושב שע. בלזן ועד עלייתי ארצה- שמרתי על קשר עם אשתי מברגן
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

רי בניין בתל אחר כך עבדתי בחנות חומ. שם עבדנו בעבודות שחורות ושיפצנו את העיר, הגענו לחיפה ומשם נשלחנו לרמלה
נולדו . אני הרווחתי טוב והצלחתי לפרנס אותה, אשתי לא עבדה. והפכתי למנהל החנות, עם הזמן עברתי לגור ברמת גן. אביב

  .שניהם חיים כיום עם משפחותיהם בארץ. יששכר וחיים –לנו שני בנים 
  .ולכן עשיתי שירות מילואים בלבד, עליתי ארצה בגיל מאוחר יחסית

  .הם באים לבקר אותי לעיתים קרובות. שתי בנות ושני בנים –ארבעה נכדים  כיום יש לי

  
  

  
  נדיה זינגר: ראיון

  2009נובמבר . רמת גן

  
  אלינה נאור: עריכה

  

 


