
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  וידרו :שם משפחה

  

  שמואל :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

          וידרו:  איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
 

  שמואל :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
                                          
:                     מין

 זכר
   :לידהשנת 

23.11.1929 
  :  עיר לידה

  

       בלועזית
                                           

  רוסיה :ארץ לידה

 
  יעקב וידרו :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  רעיה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
 

  רוסיה :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(

  

    גרמניה', לודג - פולין, קייב, ינהאוקרא: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

         :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                                              

 

  :  תאריך השחרור

 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  תשעה חודשים

  :עליה שנת

 
1947 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

 
  לטרון



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

  
   

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות  ,במחתרתפעילות 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

  
 .היה זה האות כי בא יומם של יהודי עירנו, לפנות בוקר נשמעו קולות יריות באויר 4סמוך לשעה  1942ערב חג השבועות שנת 

ל נשארו "אחותי חנה ואחי משה זבעוד , הלכתי יחד עם אימי רייצה 11אנוכי נער בן  .ים לאסוף את ההרוגיםמיד התחילו ההורג

  .ואימי האמינה שהרוצחים לא ישפכו את דמם של פעוטות, הם היו קטנים מאוד. מוצנעים תחת הכסתות, בבית

שדדו את הכלים והריהוט בביתנו ובראותם את אשר  נכנסו לביתנו שודדים אוקראינים, פרה לי גויה אחת לאחר שחרורייכפי שס

  .שני הילדים משחקים ומשתעשעים הם סתמו את פיותיהם בסחבות והביאום ללא רוח חיים לקוזק
אימי שבשעות האחרונות לחייה נחה . יתה הפרדה בין גברים לנשיםיבית פלדמן כאשר שם ה ל ידאת המובלים לטבח כינסו ע

הגרמנים  -וכך היה .כי לבה מנבא לה שבכך תבוא ישועתי, אלי ואמרה שאתחמק לעבר הגבריםפנתה , רוח נבואה, כנראה, עליה

  .ואף אני ביניהם ילדים 15בתוכם  ,גברים ונשים 200השאירו בחיים 
הגרמנים רצו להסתיר את מזימות הרצח . לערך שוחררנו ממקום הריכוז וניתנה לנו הרשות לחזור לביתנו 16:30בסביבות השעה 

 בעקבות כך. כי תמה פרשת הרצח ומהיום ולהבא לא יגעו ביהודי לרעה, הודיעו בערמומיות במודעות גדולותו דה שלהםוההשמ

  .לא נשקפת סכנה לחייהםחשבו שבבורות ובעליות הגג יצאו כי , בבונקרים, כל אלה שהסתתרו במרתפים
תה חמה מחום גופם יה עדין הייטהמו ה קודם לכן הוציאו את אחי ואחותישע. שדוד ופרוץ מצאתי אותוכאשר חזרתי לביתנו 

עלו בזיכרונות בהם התרפקו . ל שבא עלי במלוא אימתו וזוועתובין רגע קפצה עלי הבגרות ולפתע תפסתי את האסון הגדו .הקטן

 .ועתה נותרתי לבדי ואין איש מכל יקירי אתי. רק אתמול התענגתי על הליטופים והחיבוקים של אמי, עלי אחי
   

  מתום העלייה ועד היוםי על חייך /נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, ארצה תחושותיך בעת עלייתך(

 ):לדורות הבאים
  

בנמל חיפה האנגלים תפסו אותנו  .אשר יצאה מצרפת במטרה להגיע לישראל 1946לטרון בשנת  עליתי ארצה באוניה בשם

  .ח עליה ארצה"שליחי הפלמ/תשעה חודשים עד שעשו לנו הסוכנות  ,והחזירו אותנו לקפריסין

הייתי שם שומר שדות , הראשונים שהקימו את הקיבוץ 15הייתי בלוחמי הגטאות מבין  .נני יתוםנוסר כאשר הילקיבוץ גהגעתי 
 .דיםנכ 8לנו שלושה ילדים ויש וכיום  אנחנו ביחד 1957מאז ושתי ברוריה חבר שגר בחיפה והוא הכיר לי את אהיה לי , עם סוס

  .ויתורים וויכוחים עם עליות ומורדות ובסוף מתפשרים ואוהבים, י אהבהל ידאנחנו משמרים את הזוגיות ע

  .שיש ליהודים להילחם על הבית זה המקלט היחיד ,יש לנו מדינה אחת וזו המדינה שלנו ,לא לוותר: לדורות הבאים יש לי לומר
  

 

 

  איציק פלג :ראיון

  2013אוקטובר , כרמיאל

  


