
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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 אתר אינטרנט מיוחד ב פורסםמאוסף הסיפורים . וחינוכית

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  אביצור
   :שם פרטי

  מנשה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 
                                      צייגר      

                                              בלועזית
caiger 

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

                                                 מנשה     

   בלועזית
      menashe                                    

:                     מין

  ז   
   :לידהשנת 
1932 

  :  עיר לידה
                                                      דינוב         

       בלועזית
     dinuv                                      

  :ארץ לידה
  פולין

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  צבי צייגר

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 רחל צייגר

                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

         דינוב     

   בלועזית
            dinuv                             

  :ארץ המגורים
 פולין

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 ללא השכלה 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                        לא       

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

  לא

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

                                      pszemisl                                                 פשמישל          
       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
  אוזבקיסטאן 

  :  תאריך השחרור
1/6/1946 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  וורוצלאב פולין

Wrocław 

  
  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  
  :עליה שנת

  
1950 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  קוממיות



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         
  

אמי הייתה עקרת .והתפרנס מזה יפהאבי  היה סיטונאי של בגדים בעיר , חדרים בעיר דינוב 2.5 קומותאני הייתי גר בבית דו 

כיום גרה (שם אחותי הייתה אילנה , אחים 2היינו . לא היה חסר לנו כלום, המצב הכלכלי בבית היה די טוב באותה תקופה. בית

לא היה , למדנו בית ספר שנתן לנו השכלה ממש בסיסית קצת מכל דבר על מנת שנוכל לדעת כמה דברים על חינוך). בחולון

  .חיינו כל התקופה הזו בעיר דינוב עד שהתחילה המלחמה. סודרחינוך מ
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):או אולי למי עזרתבמי נעזרת , האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

  
כולל אבי ) 18מעל גיל (הגרמנים כבשו את העיר והרגו את כל הגברים ביישוב שלי, כאשר התחילה המלחמה 1939בשנת 

 –מולוטוב הרוסים לקחו את השליטה על העיר והעבירו אותנו ביחד ליישוב בשם פשמישל  –בעקבות הסכם ריבנטרוב . שנהרג
pszemisl  אמי ואחותי עזרו שם בניקיונות, הועברנו לסיביר הקרה ואני עבדתי שם בתור חוטב עציםמשם , 1942עד שנת .

 –אוכלים מעט , דבר נוסף שאני זוכר שפשוט הקור היה קיצוני כל כך התכסינו פשוט בכל מה שהיה לנו והיינו יוצאים לעבוד שם

טוב שלי שביחד היינו הולכים לעבוד ומחזקים אחד  שם הכרתי חבר. א ביום קצת מרק על מנת לשמור על חום גופינו"כמה תפו

בין אם זה ללכת לשירותים , אמנם זה לא היה גטו אבל היה צריך לקבל אישור לכל דבר. את השני בין אם זה מנטלית או פיזית

שהיתי . אך עדיין מצב לא אידיאלי, לקראת סוף המלחמה עברתי לאוזבקיסטאן ששם היה המצב טיפה יותר טוב .או להתקלח

  . שם התבשרתי על החופשיות שלי כאשר תמה המלחמה, כמו כן . ן'אנדיז - שם בבית ילדים שנקרא

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

  
. הייתי בבית ספר פורמלי, חזרתי לכמה שנים לפולין על מנת להשלים את שנות לימודיי שהחסרתי, ירותי התבשרתי על ח  

הגעתי לקיבוץ עין שמר והוכשרתי בתור טרקטוריסט על מנת לשפר את . עליתי לארץ בספינת קוממיות, 1950כאשר סיימתי ב

התגייסתי לחטיבת גבעתי  1952בשנת . עבדנו במשקים , קצת בעין שמר  גם למדתי, כמו כן. פני היישוב מבחינה חקלאית

התחלנו לשתות , ם ולא היו לנו מים וגם לא מימיות"אחד הסיפורים שאני זוכר שהיינו קורס מכי). היום כבר לא קיים(51לגדוד 

כבשתי עם  1956סיני שהשתתפתי בבמבצע . גם אכלנו מעט , כמו כן. מכל מיני בורות מים ומזה שרדנו עד שהגיע עוקב לאזור

. עשיתי המון שנים מילואים, הייתי מגוייס  למלחמת ששת הימים ואחריה' 67ב. ל"השתחררתי מצה' 55בשנת .פלוגתי את עזה

  .א"מפאת היותי פצוע ועברתי להג,במלחמת ששת הימים נפצעתי בכתף וכבר לא יכולתי להיות לוחם 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תיך בעת עלייתך ארצהתחושו(

  ):לדורות הבאים
  

  
תחושתי בעת עלייתי ארצה הייתה שהמדינה הזו תהיה קשה לפיתוח אך למרות זאת אני אחד ממקימי המדינה שעזרתי לה 

, לאחר כמה שנים בארץ. הייתי פעיל באגודת השומר הצעיר. השם הכרתי את אשתי ציפור -עבדנו בקיבוץ עין שמר. להתפתח

. נכדים  8ילדים שכבר יש לי מהם  3נולדו לי . עבדתי בתור אורג עד הפנסיה. ת"אחותי ואמא שלי גרו בחולון ואני גרתי בפ

כמה שאני יכול על אני השתדלתי לעזור לילדיי . בפתח תקווה עברתי כמה פעמים דירה עד שהגעתי לדירתי הנוכחית עם אשתי
יה גר בצריף שבן גוריון ה) דיברנו על בן גוריון (המסר שברצוני לספר הוא בעיקר על הצניעות שהייתה פעם .מנת להקל עליהם 

כמו כן גם . לדוגמא ברק וביבי שכל אחד מחזיק בית אחד יותר גדול מהשני, עיניים שמתבצעת היום  רתונקיקטן לעומת העושר 



 

 תמשיךזה מראה על אופי אחר של אנשים שהיו לנו פעם וזה מה שהייתי רוצה ש. חדרים 2בתל אביב בדירת בגין היה גר 

  .הצניעות הזו ושהכסף לא יעלה לנו לראש

  

  

  2014ינואר  ,תקווה –פתח , שלומי יפרח: ראיון

  

 


