
 

  "ְ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
  ינאי

  :שם פרטי
  שלמה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

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

  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  יונש

  בלועזית
jonas 

  :שם נעורים
 

  :המלחמה או בתקופתהשם פרטי לפני
  אלכסנדר

  בלועזית
alexander 

:                     מין
 כרז   

  :תאריךלידה
05/12/1937 

  ):מחוז, ישוב(מקום לידה
  ספיסקה נובה וס

  בלועזית
Spišská Nová Ves 

  :ארץ לידה
 סלובקיה

  :שם פרטישל האב
  אגון

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 סרנה

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה(הבעל/שם פרטי של האישה
 

  :  של האישה נעוריםשם 
 

                             :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
  ספיסקה נובה וס

 Spišská Nováבלועזית
Ves 

  :ארץ המגורים
 סלובקיה

  : תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה
 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  תלמיד

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

  ):  ארץ, מחוז, ישוב(מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 סלובקיה, ספיסקה נובה וס

 ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?אילו ומתי? האם היית במחנות

  :              מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

  ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  לאיטליהלאחר המלחמה עברנו ברכבת 

  :שנתעליה  :מחנותבדרך לארץ/מקומות
1949 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  גלילה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  

משפחתי . כאלכסנדר יונש למשפחה יהודית, כוסלובקיה'שבצ) Spišská Nová Ves(בספיסקה נובה ווס  1937נולדתי בשנת 

  .שני בנים ושתי בנות - אמי שרה וארבעה ילדים, כללה את אבי אגון

  .עבודות כפיה וגירושים, כולל החרמת רכוש, קיבלה סלובקיה עצמאות בחסות הנאצים ועל היהודים הוחלו חוקי הגזע 1939- ב

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

באופן לא יהודי סייע /ארגון יהודי/האם אדם,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
  ):ועצותמלמרכז ברית האווקואציה /פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך משמעותי

  

ברחנו מביתנו והסתתרנו בכל מיני מקומות מסתור אצל . כשהגיעו הגרמנים לאזורנוהייתי בן שנתיים , פרצה המלחמה 1939- ב

לא יכולנו ללכת לגן או . העבירו אותנו לכפר קרומפרי ושם היינו צריכים לענוד את הטלאי הצהוב 1941- ב. הכפריים בסביבה

  . ממנו העבירו אנשים לאושוויץ - העבירו אותנו למחנה שנקרא פופרדמשם . לבית הספר

הוא הצליח לשרוד בזכות גרמני טוב שהסתיר אותו . שנים 3-לאושוויץ ושם הוא סבל ועבד בפרך יותר מ לקחנאחי הבכור דיורי 

הורמונים כדי להראות - כדוריםדיורי לקח ". מוזלמן" - הוא ניצל ושוחרר כשהוא עור ועצמות. במיטה שלו לקראת סוף המלחמה

פעמים המספרים  4על גופו נחרתו . טוב וחזק בשביל שיקחו אותו לעבודה באושוויץ ולא יהרגו אותו וכך הוא הצליח לשרוד

איתו רק שנים אחר כך מכיוון שלא נתנו  נפגשנו .חזר לסלובקיה והקים משפחה, לאחר ששוחרר מאושוויץ.במקומות שונים

 הוא נפטר .להיפגש איתם והיה מאוד מרגש אחותי ואני עם בני זוגנו, נסענו לאחר הרבה שנים. יכנס לארץ הקומוניסטיתלה

  .לפני שמונה שנים

גם אני חליתי בסקרלטינה והייתי בבית . הצעיר באחים, אחותי לאה חלתה בדלקת ריאות ונפטרה ונשארנו רק אחותי אווה ואני

ממחנה . לאחר שהבראתי העבירו אותנו למחנה עבודה הנקרא נובוקי ושם היינו כשנתיים. רק גרמניתחולים גרמני שדיברו בו 

אך לשמחתנו לקחו את החיילים לקרבות והפרטיזנים הרגו את השומרים שלנו וברחנו איתם , זה שלחו אנשים להשמדה

גרמנים תפסו אותו ושלחו אותו לאושוויץ שם באחד הימים יצא אבי לחפש מזון וה. שם חיינו בסתר בתוך מערה כשנה. ליערות

עד אשר , מהמערה לא יצאנו תקופה ארוכה והפרטיזנים דאגו לנו לאוכל ומים. בדרך למערה הפציצו אותנו מטוסים. מתא הו

  .קיבלנו מסר שאפשר לצאת מהמערה

  ...ביניהם אני 20,000שרדו , יהודים שחיו בסלובקיה בתחילת המלחמה 90,000מתוך 

  

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

  

העלו אותנו , 1949בשנת . יצאנו מהמערה למקום ריכוז ומשם לקחו אותי לבית יתומים שהכין אותנו הילדים לעליה לארץ

יה לאיטליה ומשם העלו אותנו לרכבת לילה שפרצה את הגבול ונסעה דרך אוסטר, 11.5ואני בן  16.5אחותי אווה בת , הילדים

אמא נשארה בסלובקיה כי הקומוניסטים לא , כשאחותי אווה שומרת עלי. יהילשער העל- ששטה לחיפה" גלילה"יה בשם ינעל א

  .נתנו לצאת משם ואמא רצתה להציל אותנו הילדים

  



 

  
  בארץי על חייך  /נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  

שהובילו דגים , יום אחד באו שני בחורים נחמדים מקיבוץ חוליות. היינו שם קבוצה של ילדים, הגענו לשער העלייה בחיפה

ואחותי ואני קפצנו , כים'כי הם גם היו צ, כיה'י הילדים שבאו מצה ושאלו מיהם הגיעו לשער העלי. מהמדגה בקיבוץ לחיפה

שם . )שדה נחמיה( הם העלו אותנו לקבינה של המשאית עם המזוודה הקטנה שלנו וכך הגענו לקיבוץ חוליות. ואמרנו שאנחנו

  .הבנים הראשונים של הקיבוץ -צירפו אותי לקבוצת הגיל שלי

הם הקימו . יה שלנו לארץינעלה שהיה באושוויץ והגיע באותה אגשה את מיקי בושם פ, אחותי התגייסה לאחר שנה לצבא

אימי נפטרה לאחר מספר שנים  .לישראל 1956-במשפחה נהדרת ולאחר שנים גם אמא שלנו הצטרפה לביתם כשעלתה 

  .ואחותי חיה עד היום במושב בארותיים עם משפחתה

התחתנתי . והייתי מרכז המשק במשך שנים, מה שהיה סגירת מעגל, במדגהעבדתי . אני סיימתי בית ספר וצבא וחזרתי לקיבוץ

 . היום אנחנו סבים לתשעה נכדים מקסימים. עם חוה בת המשק הצברית והקמנו משפחה נפלאה עם ארבעה ילדים נהדרים

  ".דן ממטירים"אנחנו גרים במושב בית הלל בצפון ואני עובד כמהנדס ב 1980מאז שנת 

  

  2014יולי , נוימן אורי : ראיון

  

 


