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  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

  
  

  שם משפחה ושם פרטי כיום
   :שם משפחה

  שטרקר

   :שם פרטי

  ) סשקה(שמואל 

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                                        שטרקר    

                                              בלועזית
  

Starker 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  שמואל

   בלועזית
 Samuel                                         

:                     מין

  זכר
   :לידהשנת 

1928 
  :  עיר לידה

                                                              גרבובייץ

       בלועזית
   Grabowiec                                        

  :ארץ לידה

 פולין
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  אברהם

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 איטה
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  גרבובייץ

   בלועזית
Grabowiec 

  :ארץ המגורים

 פולין
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 תלמיד 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                             תלמיד  

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

  

  נשלח על ידי הרוסים לפולין  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 סיביר

  :  תאריך השחרור
1941 

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

  )ואיטליה

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  מאוזבקיסטן לסיביר 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1950 

  שמהציין את , במידה ועלית באנייה

  לא זוכר את שם האונייה



 

  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                                                                                                                                         

בילדותי ואחר כך בבית ספר פולני המעורב " חדר"למדתי ב, בעיר גרבובייץ שבפולין 1928שמי שמואל שטרקר ונולדתי בשנת 

  בעירביהודים ובפולנים 

  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

לא היה לנו אוכל והמזון . הילדים לא עשו משהו שראוי לציון, במחנה בו גרו יהודים נוספים גרנו ביער, הייתי ילד, גרתי בסיביר

  .גרם לחם ליום 100היחידי שניתן לנו היה 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

כך עלינו לארץ - שיחקתי כדורגל עם החבר שלי עמנואל שפר ואחר. בבית יתומים, עברנו מרוסיה לפולין וגרנו בעיר בילבה

  ". ברנדיס"התגוררתי עם ההורים בבית עולים , הגענו קודם לשער העלייה ומשם לחדרה. 1950-ישראל באונייה בשנת

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, התחושותיך בעת עלייתך ארצ(

  ):לדורות הבאים

בכר שמע שאני נהג ובעל רישיון וסידר לי עבודה כנהג של , חבר של אבא שלי הכיר לי עובד הסוכנות היהודית בשם יעקב בכר

בשחרורי מהצבא חזרתי . בצריפין כנהג אוטובוסשנים  3אחרי שנה איתו התגייסתי לצבא שירתי . חבר הכנסת בר יהודה

התחתנתי ובמבצע סיני . כוח וגם רכשתי משאיתעבדתי בתור נהג בחברת ה, "בית אליעזר"לחדרה וגרתי עם ההורים בשכונת 

י בכוונת. יצאתי לקורס מנהלי משרדי נסיעות וקיבלתי תעודת מנהל משרד הובלות. גויסתי בתור מכונאי ורכשתי משאית נוספת

משאיות ולכן בהמלצת מנהל התחבורה גבאי הצלחתי לקבל מטעם משרד התחבורה  2היה לפתוח משרד הובלה אך היו לי רק 

שהיו בו משאיות " מטיילי חדרה"פתחתי משרד שנקרא  1973ובשנת ) משאיות 7משרד היה חייב להחזיק (משאיות צבאיות  5

הרב פיהרר קישר אותי עם , בגזע המוח ולא ניתן היה לנתח אותי בארץנתגלה אצלי גידול לא ממאיר  1993בשנת . וטיוליות

הניתוח נעשה בבית חולים בצרפת בעיירה קולמר .  פרופסור דולנס שבדק את הממצאים הרפואיים שלי והסכים לנתח אותי

לקי כדי לא לפגוע קשות שעות והיה ניתוח ח 14הניתוח ארך . ובניתוח נפגעה ראייתי בעין ימין והעצבים של הפנים באותו הצד

לא יכולתי להמשיך ולנהל את המשרד ועל כן נעזרתי . בתפקוד של החלקים החיוניים והמשך הטיפול בוצע בארצות הברית

  . אבי ודודי שאבי ניהל את המוסך שהיה גם שלנו ויחד עם המשרד מקיסריה המשיכו את משרד הנסיעות עד לחיסולו, בבניי
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