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  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  :שם משפחה

  רובינשטיין

  :שם פרטי

  מנחם

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  רובינשטיין

 בלועזית
  

ROBINSHTINE 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  מנדלה

  בלועזית
MANDELA 

:                     מין

  זכר

  :לידהשנת 

 
  :  עיר לידה

  בנדיו

  בלועזית
BENDIN 

פולין                                   :  לידה ארץ

  רדכימ :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  גילה/ אסתר  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  בנדין

  בלועזית
 

  פולין :ארץ המגורים

 
  ישיבה:לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

מקצוע לפני 

  שיפוצניק:המלחמה
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

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

 
  אשוויץ: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

  

: ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  אשוויץ

  

 בלועזית
  

  גרמניה:המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  15.5.1945:  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

  

  :עליה שנת

 1948  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  עצמאות

  

  

  

  

  ד"בס
  .קריית ביאליק 88/שטיין רחוב הגפן מנחם רובינ

:אני ומשפחתי היום

  :לפני המלחמה



 

ואבי ,אחרי שנולדתי 28אמי נפטרה בגיל ,בילדותי גדלתי בעיירה בשם בנדין שבפולניה
  .עבד במוסך

אני אחי הגדול ישראל פינחס ויעקב גרנו אצל סבתי ,אחרי מות אימי אני ואחי גרנו בנפרד
את אחותי לא ראיתי .(ותי הגדולה צבייה גדלה אצל סבתי מצד האבאמצד האמא ואח

  .17בתור ילד למדתי בישיבה עד גיל ,)מגיל קטנות ועד היום הזה
היו מסתובבים בעיירות ומחפשים  -SSלערך לפני שהכל התחיל חיילי ה 1940בשנת 

הגיעו החיילים לעיירה  17יום אחד שהייתי בערך בגיל ," לעבודה"משפחות יהודיות 
שאר המשפחות ,שבה גדלתי ושאלו אותי על המשפחות שמסביב בתמימותי עניתי להם

החיילים כדי לא ,ידעו מהי מטרת החיילים והם התחבאו בבתים ובעוד מספר מקומות
  .אמרו נו טוב לפחות ניקח אותך זה עדיף מכלום" דיםמופס"ללכת 

  :בזמן המלחמה

ובו בנינו ,שהיה מחנה עבודה" 'הגרוס מסולביץ"החיילים לקחו אותי למחנה עבודה בשם 
שם הנאצים היו מחביאים .קילומטר 50אני וכל מי שנילקח לשם מחסנים על שטח של 

מזלי היה טוב כי הייתי .מדינותאת כל האוצרות שהיו גונבים בזמן המלחמה וכיבוש ה
  .צעיר ומצאתי חן בעייני כולם ובזכות זה הפכו אותי למנהל עבודה

לאחר שהרוסים הפציצו את אזור המחנה לקחו אותנו ,1942במחנה הזה היינו עד שנת 
אני ,במחנה הזה היינו במשך שנה,כדי ללמוד אותנו מקצוע בנייה" גלטנדוב"לחנה בשם 

שם עבדנו כל ,"גרידיץ"לאחר השנה שלחו אותנו למחנה בשם " סןתפ"למדתי מקצוע של 
הרופאים שגם הם היו ,שם גם חליתי במחלת הטיפוס,יום ובנינו בונקרים מתחת לאדמה

שם עבדנו , "פאונביק"לאחר החלמתי שלחו אותי למחנה בשם .יהודים לא טיפלו בי
ושם ,"אנהברג"שם לאחר מכן העבירו אותנו לחנה ב,בבנייה עד להפצצת האמריקאים

משם העבירו אותנו את כל אנשים המקצוע בערך ,1943הייתי מעט זמן עד בערך שנת 
לא האמנו לאלו שסיפרו ,שם כבר שמענו ששורפים יהודים,"'אוושוויץ"איש למחנה  4000

בין השומרים ,לנו את זה ואפילו נידינו אותם ונתנו להם את כל העבודות הקשות
עכשיו ניפרד אתם "שבא יום אחד להיפרד מאיתנו ואמר לנו "ןמלשי"הגרמנים היה לנו 

אמר מנהל " בינרקאווס"כשירדו מהרכבת ל".ושם יש משרפות' הולכים לתוך אוושוויץ
אנשים מקצוע ולמה לשרוף אותם הם יכולים לעבוד בגרמניה  4000המחנה שיש כאן 
  .לו ולא ישרפו אותנו בחזרה הוא ביקש שיקשיבו' כשהוא נסע לאוושוויץ,ולעשות שיפוצים

ימים עדלקבלת החלטה אם לשרוף אותנו או  3הכניסו אותנו למחסן למשך ' באוושוויץ
  .לא קיבלנו אוכל ומים,לשלוח אותנו לעבוד

לפתע נפתחה הדלת ואז הופיע חבר הכי טוב שלי מהילדות אחד שגדלנו יחד ולמדנו 
שמחתי ,העשירות בעירמשפחתו הייתה אחד ,באותה ישיבה שמו היה מוישה בן דוב

  .מאוד
הוא ,חברי מוישה כבר עיבד את אמונתו באלוקים ובדת רק בגלל הזוועות שראה במחנה

בכל פעם היה נותן לי קצת לחם ונקניק ,לקח אותנו לעבוד איתו ולהוריד אוכל מהמשאית
  .אם היה

  .הוא הראה לי את העשן שיצא מהמשרפות
יום אחד ,שהיה במחסן ניכנס למשרפות ולא יצאאת חיכיתי לישוע או לאיזה נס כי כל מי 

כשהחיילים כבר רצו ,התחלתי להתפלל ולצעוק אל השמים.החיילים הגיעו לקחת אותי
אמר להם חכו לא לגעת בוא תנו לו  SSלירות בי ולהרוג אותי לפתע אחד הקצינים של ה

מר לי עניתי שכן אלוקים א" נו מה יש תשובה"בסוף שאל אותי בלעג .לסיים להתפלל



 

הכניסו אותנו .הוא צחק וענה בחיוב שאני צודק,שלא תהרוגו אותי ושאני ישאר בחיים
  .למקלחות ומהם יצאו מים ולא גז ואז הבנתי שאלוקים הציל אותי

כי מכרתי אוכל שקיבלנו כשכר " זהב"התעסקתי ב' בהמשך היה לי טוב באוושוויץ
  .מהפולנים על עבודתנו

הוא שם ,שם פגשתי את דודי קוגלמן שזיהה אותי ישר, יםיום אחד נכנסתי למפעל הנעלי
יצאתי משם ואז תפס אותי .לב לנעלי העץ שלי שכבר נשחקו ונתן לי שתי זוגות נעליים

אחראי המחנה שהיה יהודי הוא ראה את הקופסאות שבידי ולקח ממני אחד מהן הוא 
  .ובתמורה נתן לי קופסא עם ירקות,ראה שזה נעליים
אבל לשם ".דחאו"לו להתקדם ניסו לשלוח אותנו למחנה בשם כשהרוסים התחי

מי שהיה חלש נשרף בדרך מי ,האמריקאים התקרבו אז העבירו אתנו ממקום למקום
  .שהיה חזק המשיך לעבוד

  .תום המלחמה עד עלייתי לארץ
קילוגרם והייתי מעוד חלש אז היו  36ששחררו אותי שקלתי ,שחררו אותנו 1945בשנת 

  .אותי באלונקה זה היה בגרמניה שם הכרתי את אישתי מינהצריכים לקחת 
  

אני ,ואז עלינו ארצה,"עצמאות"לקחו אותנו לצרפת שם עלינו לאונייה בשם  1948בשנת 
בהתחלה גרנו בפרדס חנה ואחרי שאחי הגדול ישראל השתחרר . אישתי ובני התינוק

שיפצנו ,אחי בבנייה בארץ עבדתי עם,מהצבא ניפגשנו והוא לקח אותנו לגור בבת גלים
  .את כל בתי הערבים שבגליל ובאזור גבול לבנון

  
  .החיים בארץ והמסר שלי לדורות ההמשך 

אני סבא ,אבא לשתי ילדים מקסימים מורדכי ומרים,נשוי באושר למינה 91היום אני בן 
  .וסבא רבה לשתי נינים,נכדים 6-ל

 .שישמר ולא ישכח לעולםהמסר שלי הוא שצריך להמשיך ולספר את הסיפור כדי 
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