
 

  "ְ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

  פומרנץ :שם משפחה
  

   יהושוע נפתלי:שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

          פומרנץ:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Pomeranc בלועזית
                                                                                   

 :שם נעורים

:       מין                    יהושוע  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Jehoshua בלועזית
ז     נ /                                     

 :לידה יךתאר
10.4.1939  

     רדום): מחוז, ישוב( מקום לידה Radom בלועזית   פולין:ארץ לידה
                                                                                                   
   שלמה זלמן:של האב שם פרטי   חנה מנדל:שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                  רדום:   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע           Radom     בלועזית   פולין:ארץ המגורים

                     
 

 : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

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

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      ו ומתיאיל? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

                                                               רדום:          מקום  השחרור
 

 1.1945:  רורתאריך השח

 ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 2007 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, דיםילדות ולימו, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

שכיום גרה בניו , יש לי אחות בשם שרה. אבי עבד ביצירת בגדי עור ואמי הייתה עקרת בית.  ברדום שבפולין1939נולדתי בשנת 
  .דודים ודודות, סבתות, סביםשלושה : משפחתי הרחבה גרה בעיר רדום לידנו. חיינו בבית מסורתי .יורק

  .General governmentונכנסה לאזור , 1939רדום נמצאת באזור המרכזי ונכבשה כבר בשנת 
  

  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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

  .הגרמנים נכנסו זמן קצר לאחר שנולדתי
  .אני ומשפחתי נכנסנו לגטו אחד ומשפחתה של אמי נכנסה לגטו השני. רדום נבנו שני גטאותב

  .זמן קצר לאחר מכן התחילו האקציות, 1941כניסתנו לגטו הייתה בשנת 
אבי נבחר באופן ). למרות שרוב האנשים מהגטו שלנו נשלחו לטרבלינקה(כנראה לאושוויץ , אבי נשלח באחת האקציות הראשונות

אמי עבדה כטבחית אצל אדם יהודי . אמי לא יצאה יותר להתקהלות בזמן האקציות ובמקום זה החביאה אותי ואת אחותי. דומלירנ
וזה אפשר לאמי גישה לחיים מחוץ לגטו וכך נודע לה על תאריכי הגטו מוקדם , הוא הכניס אוכל מחוץ לגטו. בגטו שניהל מסעדה

מפני , למעשה אני ואחותי היינו הילדים היחידים בגטו. הצליחה להחביא אותי ואת אחותיכך היא . יותר מאשר לתושבי גטו אחרים
  . אמי קיבלה אישור עבודה יחד עם אחיה ובנו יעקב .שכולם נשלחו להשמדה
נו אמי האריכה את שיערי והלבישה אותי בבגדי בת ונראי. 1944אותו בינואר " ניקו"כאשר ) הגטו לשעבר ( נמלטנו ממחנה העבודה

  .דודי ובן דודי יעקב הופרדו מאיתנו. כמו משפחה פולנית
בחודשים . אבל לפני זה חיינו כאזרחים פולנים ברדום, י אישה פולניה בחדר בביתה"בחודשי המלחמה האחרונים הוסתרנו ע

  .האישה הפולניה לקחה את יעקב אליה. האחרונים פגשנו את יעקב והוא סיפר לנו שאביו נשלח להשמדה
  .היא פחדה שיהרגו אותנו וייקחו את הכסף, אך היא הייתה אומרת שהכסף לא אצלה כרגע, ייתה משלמת לאישה הפולניהאמי ה

  

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

  .רוסי הרים אותי באוויר ונתן לי חתיכת זהבאני זוכר שביום השחרור חייל 
  .אמי פתחה עסק לבגדי עור והביאה לנו מורה לעברית. בסוף המלחמה נשארנו ברדום

  .אלא למדנו עברית בבית במשך שנה, לא הלכנו לבית ספר
ינים ביהודים במכתב נאמר שהם לא מעוני). AK-Armia Kraiovska( אמי קיבלה מכתב מהארגון הפולני הלאומי 1946בשנת 
בשלב הזה נפרדנו . בעקבות האיום הזה החלטנו לעזוב את פולין ולעבור למערב .ואם לא נעזוב הם יבואו וירצחו אותנו, בפולין
  .היא העבירה אותו לבית יתומים יהודי, היא פחדה שאם יתפסו אותנו ייקחו גם אותו. מיעקב
  .נתפסנו כמה פעמים ונשלחנו לכלא, מניה במשאית שהובילה בולי עץאחותי ואמי ניסינו מספר פעמים להגיע למזרח גר, אני

לאחר מכן הגענו למחנה פליטים . למחנה פליטים, דרך ברלין, הגענו למזרח גרמניה ומשם למערב גרמניה, באחת הנסיונות הצלחנו
ב דרך סבסוד של הקהילה "רהבזמן הזה אמי התחתנה שנית וטסנו לא. 1952שם נרשמתי ללימודים עד שנת ". אשבגה"נוסף בשם 

גרתי בניו יורק הרבה . אחרי הצהריים" חדר"והתחלתי ללמוד בבית ספר ציבורי וב, נרשמתי ללימודים .ניו יורק, היהודית בבאפלו
  )1977(וזאב קומן ) 1970(שלמה מרדכי , )1968( אסתר - נולדו לנו שלושה ילדים.  התחתנתי עם מרים1965בשנת  .שנים

  
  ל חייך  בארץי ע/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  . אני ומרים עלינו לישראל והשתקענו בירושלים2007ובשנת , אסתר וזאב עשו עליה לפנינו
  . להם בית כנסת נפלאסקסים ויש- רבים מהם אנגלו, יש לנו שכנים נפלאים, הקליטה הייתה טובה מאוד

  .מצבי הבריאותי טוב.  נכדים ונכדות11-יש לנו כ
  

 


	                                          "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 



