
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול
  

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

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 אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית ledorot@pmo.gov.il: ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא      

  .נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר      

  02-5605034: או בפקס5112401ויטה בני ברק  מגדלי 2512. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר   

  .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  אלון
  :שם פרטי

  שמשון

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

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

  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  אוסלנדר

  בלועזית
 

  :שם נעורים
 בייבי

  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
  זיקפירד

  בלועזית
 

:                     מין
 זכר

  :לידה תאריך
11.9.29 

  ):מחוז, ישוב(מקום לידה
  רנוביץ'צ

  בלועזית
 

  :ארץ לידה
 רומניה

  :של האב שם פרטי
  ישראל

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 רגינה

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה(הבעל/שם פרטי של האישה
 התחתנו אחרי המלחמה, ל "כרמלה ז

  :  של האישה נעורים שם
 ------ 

  :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
 -----------  

  בלועזית
 

  :ארץ המגורים
 רומניה

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 ------------------------ 

  :המלחמהמקצוע לפני 
 -----------  

  :  או בתנועה חבר בארגון
  "גורדיניה מכבי צעיר"

  ):  ארץ, מחוז, ישוב(המלחמה מקומות מגורים בתקופת
 רומניה , בוקובינה ,רוניבץ 'צ

 ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  1942-1943רנוביץ בין השנים  'בצ

  ?אילו ומתי? האם היית במחנות
 ----------------------  

  :              מקום  השחרור
 רנוביץ'צ

  :  תאריך השחרור
1944 

  ?המחנה שם? האם שהית במחנה עקורים
 -------------------- 

  ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  )לאחר היציאה מהגטו(חזרה לביתי,רנוביץ 'צ

  :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  )יגוסלביה(זגרב

  :עליה שנת
1945 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  הגנה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון:)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים ,סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  

  .עקרת בית הייתהאואימ) טרינקו(אבי היה סוכן של מפעל טקסטיל   .הלכתי לגן הילדים שבו למדו בעברית , רנוביץ 'נולדתי בצ

הרב הראשי של העיר היה בן , יהודים רנוביץ היו מספר גדול של 'בעיר צ ).גדול ממני בשנה( בשם וולפי אלון יש לי אח למחצה

  .ראיתי מימיכנסת הכי יפה שההוא בנה בעיר את בית  ,מיידוד של א

  

בית הספר הלכנו לפחות אחת מ.עשיריםתרבות  עם חיייפה וגדולה הייתה העיר  .עירוניהספר הבבית ' למדתי עד כיתה ד

  .לעיתים תכופותד את השני אחהיינו מבקרים והיו לנו בעיר קרובים רבים  . ןלתיאטרולחודש 

  

  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 משמעותייע סי

 
  

  .כה רבזמן ערך ילא שיערנו שהמלחמה ת, לשוק לקנות מצרכים לקראת ההסגר  אתהלקחה אותנו  אאימטרם המלחמה 

בזמן המלחמה נדרשנו  .מורה פרטי  נאלצו לקחתההורים ו לבית הספר ולכן לא הלכנ .סבלנו כמו כל היהודיםבזמן המלחמה 

האנשים שנתפסו מעבר לשעות אלו נכנסו לבית  .אושר לנו להסתובב ברחוב רק שלוש  שעות ביום. לענוד את המגן דוד 

בעזרתו הצלחתי להסתיר את המגן דוד ובכך פטנט שאבל אני עשיתי לי , אסור היה ללכת לקולנוע  .קיבלו קנסות ו/או הסוהר

  .המותרותלשלוש שעות  בב מעבר  יכולתי להסתו

  

עברנו  וכך  לגור אך ורק ברחובות שנקבעו מראש מודעות ובהן נרשם שכל היהודים יכולים  נתלו, לאחר מכן המצב החריף 

  .משפחות ביחד 4-5חיינו כ  .לגור אצל קרובי משפחה שהבית שלהם היה במסגרת הרחובות שבהן מאושר לגור בזמן הסגר

  .ינהאשבאוקר סריהלמחנות עבודה בטרנסני שלחונו ושגרו בהסגר הוצא מהיהודים כמעט חצי, כחצי שנה, ר סגהשהיינו ב זמןב

משפחתי ואני  .יכולים לצאת מההסגר, היהודים -  הממשל החליט שאנחנו ,אחר תקופה ל .המשפחה האישית שלי נשארה 

  .לעבוד  במכולת החלאבא , חזרנו לבית בו גרנו לפני המלחמה  

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  

  הנוער שייך לתנועת אני הייתי, פלשתינה ללעלות צעירים  לעיר לשכנע  "מכבי צעיר"  ,דיניהמגור"באו מדריכים , 1945ביוני 

  .ארצה בלי ההורים שלי,בעליה בלתי לגלית ,והתנדבתי לעלות  15הייתי בן ." גורדיניה מכבי הצעיר"  

לאחר ששוחררו נשלחו לחיפה כי לאמא היה בן ,הגיעו לקפריסין שהו שם שנה וחצי ,, לאחר חצי שנה , ההורים שלי עלו אחרי 

  . נגליהאדוד שכר בחיפה וישרת בצבא 

  

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

  

במסגרת ' לאחר עתלית נשלחנו לקיבוץ דגניה א . חודשים 5–כ סגור בעתלית מחנה העבירו ל,יאתו יחד שעל העולים  את

כל הקבוצה  נשלחנוואז  .1948עד  ץהייתי בקיבו .היה ממש נחמד . יה לנו חצי יום עבודה וחצי יום לימודים ה,עליית הנוער 

  .באזור אבו שושה במשלטלשמור 

  

הקורס   . בעקבות מודעה שראיתי הלכתי לקורס טכנאיםאבל ,  גליםרבהתחלה הייתי שייך לחייל ,אחרי שנה התגייסתי לצבא 



 

 1954בשנת  בארץ ברמת השרון אחי וולפי שינה את שמו לזאב ומתגורר .התקיים שנה ואחרי הקורס התגייסתי לחיל הקשר

, ל "כל ילדיי שירתו בצה .צבא השתחררתי בדרגת סגן אלוףמה .דרור ולירון,ולאחר מכן נולדו חנה, התחתנתי ונולד בני יהודה 

  .שיש לנו מדינה משלנו ךאני גאה בכל ילדיי ובכ .הבן הגדול השתחרר בדרגת סגן אלוף 

  

  2014מאי  ,שבע –באר ', ג'שרון איינהורן חג: ראיון

 


