
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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 מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  גזית :שם משפחה

  

  פנינה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אינה נוגעת אלייך במידה והשאלה                                  

           שלופמן: איתו נולדתישם משפחה 

  

                                             szlifman בלועזית
 

  פלינקה :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Palinka בלועזית
                                          

:                     מין

 קבהנ
   :לידהשנת 

1933 
   ורשה: עיר לידה

  

       בלועזית
                                           

  פולין :ארץ לידה

 
  יעקב שלופמן :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  רוזה דורנשטיין :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                  ורשה:  לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
 

  פולין :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

    קזחסטאן, רוסיה, פולין :מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                   

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

        קזחסטאן :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                                              

 

  :  תאריך השחרור

1945 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  ורשה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

 
1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

 
  



 

  ורותיך לפני המלחמה י על ק/אנא ספר

                                                                                                                                       
 בתחילת. תרבמשך הרבה שנים הייתי בת יחידה והבכורה לאחיי שנולדו מאוחר יו, פולין היו לי חיים טובים בבית הורי בוורשה

. לאחר המלחמהכבר נולד בוורשה  ,להוריי הרביעיהילד , ה'איצ -ויצחק, נולד אחי שלמה המלחמה נולדה אחותי ציפי ובמהלכה
כל קיץ היינו נוסעים לעיר ב. לצעצועים ואבא עבד איתו במפעל לסבא היה בית חרושת. וב עם הרבה צעצועיםבית טגדלנו ב

 .כלבאפילו פרחים ו, עם ירק ,פריהממוקמת באזור נופש כ, מיכלין
   

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
  
וציפי אחותי  6אני בת , נו אמאבבית נשאר. פולין -גבול גרמניהלחימה בל, גייסו את אבא לצבא הפולני 1939תחילת ספטמבר ב

ורשה הופצצה  בזמן המערכה הקצרה. לפוליןהגרמנים  פלשו, כשהייתה בת שנה, ארבעה חודשים לאחר מכן. חודשים עשרה בת
ירדנו למרתף הבית אשר היה מלא וצפוף . חזקה על ורשה והחלה הפצצה סבא יום אחד היינו בחנות הצעצועים של. יומם ולילה

רחוב להרגיע את ליצאנו . עד שנאלצנו לעזוב את המקלט בלחץ החוסים סטריההיאחותי ציפי בת השנה החלה לבכות בו באנשים

הפעם הראשונה . שלושתנו נשארנו בחיים ,מקלטהעל כל יושבי  אחר מכן נפלה פצצה והרסה את הביתכמה דקות ל. חותיא

  .שהגורל שיחק לצידנו

לאחר מפלת פולין . מים ולא הי ,רשהולקו הגרמנים בויהיה להביא את האוכל שח תפיקידי. הגרמנים הקימו מטה ליד הבית שלנו

א שלח לנו משם פתקים עם הו. רוסיתהשליטה תחת הבאזור ש, ת הצבא הפולני ונשאר ברסטליטובסקאבא עזב א, לידי הגרמנים

מפקד העיר הגרמני אמר לה שבגלל הבקשה . אמא בקשה מהגרמנים אישור לעזוב את ורשה. שנבוא אליווהם ביקש שליחים 

. תן לה אישור לעזוב עם שתי הבנותיוא יה התקיפות שלהאבל בגלל האומץ ו, החצופה הזאת הוא צריך להרוג אותה בירייה

כך התאחדנו עם . לתחנת הרכבת לקחת אותנו תינה לנו כרכרה עם סוס שנשלחה על ידי הגרמנים כדיהמ, בהפתעה, למחרת

  .ויצאנו מהטריטוריה שבשליטת הגרמנים אבא

במחנה צבאי רוסי כאזרח עובד  שתלבאבא ה. מסענו התחיל בביכוב. אזרחות רוסיתואף קבלנו לאחר מספר חודשים  נדדנו רבות

יי ברחו עם לאחר שנה וחצי כבשו הגרמנים את ביכוב והור. י האמיצים ילדו את אחי שלמהיהור. אמא עבדה בגן ילדיםו צבא
עד שהגענו , הגרמנים בידיבמנוסה מתמדת מהמקומות שנכבשו  כך נדדנו כל הזמן מזרחה .7הייתי אז בת אני , שלושת ילדיהם

. התה זמן רב בבית חוליםבמהלך המלחמה אמא חלתה וש. 1945 - עד סוף המלחמה ב - שנים 4שבה גרנו  ILIלעיר , ןסטאחלקז

  . טיפלתי באחותי ובאחי הקטן, הבת הגדולה, אני

  .רקדנו ברחובות וכלי נגינה רבים ניגנו מסביבמרוב שמחה , יום סיום המלחמה זכור לי היטב

  

  לחמה ועד עלייתך לארץ  י על קורותיך מתום המ/אנא ספר

  
ההורים קברו את הפספורטים הרוסים והחזירו לחיים את הדרכונים הפולנים . י החליטו לחזור לפוליןיבתום המלחמה הור

גויים שחזרו , בדרכנו הביתה פגשנו פולנים רבים. המסע מערבה נמשך מספר חודשים ברכבות משא. שהסתרנו כל המלחמה

, השתכנו בעיר סמוכה. הגענו לוורשה ומצאנו את העיר מחוקה מכל בתיה. ים איך עוד נשארו יהודיםואמרו שהם לא מבינ הביתה

Nowasol ,ה'אחי הרביעי איצנולד במשך הזמן ימת וחזרנו לשגרת חיים מסו. כן גרמניםשי ינובבית שימים ספורים לפנ.  

למדנו . של אבא קובנר ואנטק" הבריחה"בסיוע תנועת  קיבוץ יהודי, חות יהודיות נוספותמשפחתי ומספר משפ, בנובסול הקימו

ומשם חצינו את , כוסלובקיה'ברגל לבראטיסלבה שבצ הזוקבוצת המשפחות נדדנו עם . תרבות יהודית וחיים יהודיים, עברית

 . הגענו לישראל ,הארץעם עזיבת הבריטים את , 1949מרץ וב בצרפת בהמשך נדדנו למרסיי. הגבול לתוך גרמניה
   

  י על חייך  בארץ/ספר נא
  

למעברה בקרית אליהו  זוא עלייההלשער העבירו אותנו  לאחר מכן.  DDT - היינו בהסגר בנמל וריססו אותנו ב ,לנמל חיפה הגענו
  .בואדי ניסנס בחיפה, בדמי מפתח, רכשו הורי דירת חדר, לאחר שעבדו קצת.  בחיפה

 .שם הקמתי משפחה, רי התחלתי את חיי בקיבוץ מעגן מיכאללאחר שחרו. ל"יסתי לצהיהתג כאשר הגעתי לגיל גיוס
   

 

    caspi@hotmail.com-ronרון כספי  :ראיון

  2013יולי , מגדל העמק


