
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

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 רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

  .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   פולק:שם משפחה

  
   משה:שם פרטי

  פתההשואה ובתקופרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

          פולק:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Polack בלועזית
                                                                                   

 :ריםשם נעו

:       מין                   ה'מוישל  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Moshe בלועזית
ז     נ /                                     

 :לידה תאריך
6.10.1929 

    ברשוב ): מחוז, ישוב( מקום לידה Brashov בלועזית   רומניה:ארץ לידה
                                                                                                   
   חנן:של האב שם פרטי   זלדה:שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  ):  ני המלחמהנשואה לפ/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                              ברשוב:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע         Brashov     בלועזית   רומניה:ארץ המגורים

                     
 

בני :   או בתנועהחבר בארגון
  עקיבא

 תלמיד: מלחמהלפני ה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  
                                           ברשוב ברומניה): ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                ?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                      ברשוב:   מקום  השחרור
 

 9.5.1945:  תאריך השחרור

 ?שם המחנה?  עקוריםהאם שהית במחנה  ברשוב ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  
  

 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  כנסת ישראל

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1946 :עליה שנת
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

שם בד בבד התחלתי ללמוד בבית ספר יהודי כללי שהיה לנו .  חדר-למדתי בתלמוד תורה, עד גיל שמונה, לפני שהתחילה המלחמה
אני ממשפחה . שם השתתפתי בכל מיני פעילויות ציוניות, כעבור שנה או שנתיים היו בעיר שליחים שהקימו קן של בני עקיבא. בעיר

על כן קיבלנו דיור מהקהילה תמורת אחזקת . ולהוריי היה קשה מאוד לפרנס אותנו, הייתי אח בכור לעוד חמישה אחים, יחסית גדולה
. כל העול היה עליי, בגלל שהייתי הבכור בבית. ואני עזרתי בנושא זה כבר מגיל תשע, לא שילמנו שכר דירה. בית הכנסת ושימורו

  .מאז אנו גרים שם.  בנהריה-  מעברה-והיו במחנה עולים, 1950הוריי עלו ארצה עם אחיי בשנת . דתיתהיינו משפחה 
  

  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, ניםפרטיז/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

הודות לקשרים . כולל אותי ואבי, למרות שהיו רשימות מוכנות לגירוש, גורשנו לגטאותלא . לקהילתנו היהודית היה מזל יוצא דופן
אני זוכר שהלכתי לבית , כתלמיד. כנראה שהם קיבלו שוחד רב ולכן לא גורשנו. הדוקים עם ראשי האוכלוסיה הגרמנית המקומית

וחקרו אותנו בקשר להעלבת כומר שהיה , מקומיתקבוצת נערים נקראה להתייצב במשטרה ה. ספר מקצועי יהודי לפני שסגרו אותו
שהקהילה הגרמנית , נודע לנו לאחר מכן. לבסוף שיחררו אותנו, הרימו אותנו בפיאות ועינו אותנו, עינו אותנו במכות. בקרבתנו
ה בעיר שליח אז הי. ולבתי ספר נוצריים לא התקבלנו, סגרו את בית הספר היהודי, לאחר זמן מה. ולכן שיחררו אותנו, התערבה

שם הייתי קרוב לשנה עד עלייתי הבלתי . ששיכנע את הוריי שייתנו לי לנסוע להכשרה של בני עקיבא בעיירה דורה, "חלוץ"מטעם 
  .באוניה כנסת ישראל' חוקית בעליה ב

  

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

היו . נאלצנו לרוץ עם החבילות שלנו כדי שלא יגלו אותנו, יוגוסלביה ובולגריה, בעוברנו את אירופה ומדינות שגבלו עם רומניה
ה עד שקיבלנו הוראה להמשיך הלאה להפלגת האוני, היינו במחנות ביוגוסלביה. ופחדנו שיראו אותנו, שגרירים בריטיים בכל מקום

שכבנו על הדרגשים . מ" ס60שהמרחק ביניהם לא עלה על , עלינו לאוניה ושיכנו אותנו בדרגשים. כנסת ישראל בארגון בשם פיומה
. 16-50מבוגרים ונשואים בגילאים , בתוכם נוער,  מעפילים3000האוניה הכילה . כדי שלא יראו אותנו, ולא יכלנו לעלות לסיפון

כי לא היו תנאי מחיה , היה מסוכן להחזיקם. נשים הסבו עצמן ונולדו כעשרה ילדים על האוניה. ניהאסרו לנשים בהריון לעלות לאו
  .ראויים

בלילה אחד . והייתה בסכנת טביעה, האוניה הקטנה יותר שהייתה מאחורי כנסת ישראל עלתה על שרטון, אחרי שבוע של הפלגה
והמדריכים , אחרי שלושה שבועות הגענו לנמל חיפה. ייתה בלתי נסבלתוהצפיפות ה, העבירו את נוסעי האוניה ההיא לאוניה שלנו

אחרי שהם . שניסו להוריד אותנו בכח מהאוניה ולגרש אותנו לקפריסין, הבריטים היו צנחנים. שלנו הכינו אותנו לקרב עם הבריטים
על . אוכל והכול, זרקו כל מה שהיה לנו. הצבאועברנו בין , נכנענו, בסופו של דבר. נהרגו שני צעירים, ירו עלינו רימוני עשן וירו

אני וחבר שלי תכננו . הם ניסו להכניע אותנו עם אוכל וזה היה עינוי גדול. אוניית הגירוש קיימנו שביתת רעב של שלושה ימים
הגענו . בוזה הציל אותי מלגווע ברע, על הסיפון הגישו תה ועוגיות למלחים. שאני מאוד פצוע וקשה לי ללכת, לעשות הצגה

לאחר מכן הועברנו , 55-54שלושה או ארבעה חודשים היינו במחנה קש שנקרא מחנה . לקפריסין ושם שיכנו אותנו באוהלים
, היו הרצאות מישראל , כך בילינו את את החודשים. וניצלנו את הזמן ללימודי עברית, שם התנאים היו טובים יותר. 64-63למחנה 

כי הבריטים הקפידו שלא נעלה ככח צבאי שיעזור , הודית הציונית ביקשה שנהיה יותר צעיריםהתנועה הי. עד עלייתנו ארצה
  .לישראל

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
הקבוצה שעלתה יחד . ואז עברנו למחנה אחר, חיטוי ושהינו קרוב לחודשעברנו בדיקות ו. הגענו למחנה עתלית, בהגיענו לארץ
חצי יום למדנו וחצי יום . קיבלנו תכנית לימודים, 16 או 15הייתי בסך הכול בן . ל יועדה כנוער עולה לקבוצת יבנה"בהכשרה מחו

שם . בעתי ויצאנו להגן על דרום הארץצורפנו לחטיבת ג, כשפרצה מלחמת העצמאות. הוכשרנו להחזיק בנשק לקראת הבאות. עבדנו
רצינו להיות עצמאיים ועם עוד חברים .  חברים וחברות20-אחרי מלחמת העצמאות היינו גרעין מגובש של כ. היינו עד סוף המלחמה

  . הצלחנו לעבוד באופן עצמאי והצלחנו לחסוך כסף עבור קיבוץ מתוקן. להקים ישוב בדרום הארץ



 

הייתי אמור , כי באותו זמן הגיעו הוריי ואחיי ארצה, אני פרשתי. זה ישוב מוצלח מאוד. ום נקרא ניר גליםשכי, זה היה מושב שיתופי
אחרי השחרור . שירתתי בתור סדנאי ומנהל סדנה. 9 גדוד 7חטיבה , שירתתי בשריון. ונשארתי איתם עד גיוסי לצבא, לעזור להם

בתי הבכורה . התחתנתי ונולדו לי ארבעה הילדים, בין לבין. גליל המערבימצאתי עבודה על טרקטור בשבי ציון ובבוסתן הגליל ב
מדינת ישראל הציבה תקציבים . במחלקה לשימור הקרקע, עבדתי גם במשרד החקלאות במשך שש או שבע שנים. 42נפטרה בגיל 

  .דשהייתי אחראי על כאלף עובדים בחו. ואני הייתי אחראי על איזור גליל מערבי, לגידול בשר בקר
 12בסך הכול יש לי . יש לו ארבעה ילדים. והבן הנדסאי מכונות ועובד כעצמאי, הבנות מורות. ילדיי הינם בעלי השכלה אקדמאית

אני משתדל לחיות את . היא מאושפזת בבית חולים סיעודי כשש שנים, לצערי, כיום. אשתי עבדה הרבה בבנק לאומי בנהריה. נכדים
  .חיי בדירה צנועה בגלל מצבה

  

 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



