
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שכוי :שם משפחה

  

  שלום :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

                 קוקוטק :המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
Kokotak                                              

  :שם נעורים
 

                  שולק :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

                                                            

   בלועזית
Sholk                                               

:                מין

 זכר
  1928 :לידה תאריך

 
          'סוסנוביץ ):מחוז, ישוב( מקום לידה

                                                              

   בלועזית
Sosnowiec                                                           

  פולין :ארץ לידה

 
  אברהם :של האב שם פרטי

  

  'חיה ברקוביץ :טי ושם נעורים של האםשם פר

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

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                                'סוסנוביץ: לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

   בלועזית
Sosnowiec                                                           

  פולין :ארץ המגורים

  
 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( בתקופת המלחמהמקומות מגורים 
                                       

                                                                           
                                                                   אחרי שכבשו הגרמנים את העיר -' גטו סוסנוביץ? אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

                                                       בוכנוולד ופלוסנבורג, גרליץ, טרייבןמחנה ריכוז קיטליצש, מחנה עבודה גרינברג ?אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                                      .בוואריה, כפר בגרמניה, פישבאק :מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
 

  .בשוונצדורף ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

  פולין', לסוסנוביץ ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

  

  קפריסין. צרפת, לה סיוטה :בדרך לארץ תמחנו/מקומות
  

  1947 :עליה שנת
 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  'לטרון'אוניית 

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

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

חסידית ויחד עם - היינו משפחה דתית. אבי היה גרפיקאי וצייר ואמי הייתה תופרת. בעיר סוסנוביץ שבפולין 1928בשנת  נולדתי

. אך אבי היה אוכל מאכלים לא כשרים כשהיה מחוץ לבית, אמי הייתה מקפידה על מנהגי היהדות והכשרות. זאת היינו ציונים
לאבי היו שנים עשר אחים ואחיות ולכל אחד מהם בין . ממחלות טרם המלחמהשניים מאחי נפטרו . ילדים 4היינו משפחה עם 

בכל שבת היינו נפגשים אצל הסבא בגינה למזמורי שבת ומקריאים מספריו . היינו משפחה מאוד גדולה. חמישה לעשרה ילדים

 .המקביל של בני עקיבא בארץ, "השומר הדתי" -אני הייתי חבר בתנועת הנוער . של שלום עליכם
  

  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 ;להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
. 17בת , תלמידת תיכון ואחותי הייתה 11אני הייתי בן , נכנסו הגרמנים לפולין וכבשו את עיר הולדתי 1/9/1939בתאריך 

הגרמנים כבשו . לא היו מקלטים מסודרים אז התחבאנו איפה שרק יכולנו. חיפשנו מקומות מסתור, כאשר הגרמנים נכנסו לעיר

ביום שהגרמנים . אני זוכר כי היו יריות בכל עבר. את העיר מהאויר בעזרת הפצצות מטוסים ומהיבשה עם אופנועים וטנקים
י הגרמנים הם יצרו שכונות של "אחרי כיבוש העיר ע. ושלחו אותנו למאסר, יאו אותנוהם הוצ, מצאו את מקום המסתור שלנו

 .'כך נוצר גטו סוסנביץ, ות עבודהיהודים ואת הגברים הם היו שולחים למחנ
מצאתי עבודה שאינה בכפייה בבית . אז אני הייתי חייב למצוא עבודה על מנת שיהיה לנו אוכל, אבי נשלח גם כן למחנה עבודה

באותם ימים הפסקנו . יהודית אשר תוצרתה הייתה חלק מהמאמץ המלחמתי עבור הגרמנים רושת לייצור מברשות בבעלותח

ללמוד כי לא הרשו ליהודים להיכנס לבתי הספר אז היינו מכנסים מפגשים מחתרתיים של תנועות הנוער בהם תכננו איך נתגונן 
ריכים הבוגרים של תנועות הנוער היו מלמדים אותנו מקצועות כמו המד, ונילחם נגד הגרמנים ובכדי שלא נצא מאיפוס

כאשר הייתי בן שלוש עשרה אספו את כל היהודים בגטו רשמי ושלחו חלק גדול מהם . חשבון ולטינית, גיאוגרפיה, היסטוריה
 .את השאר שלחו למחנות עבודה. ויץלמחנות ההשמדה באושו

העבירו אותנו למחנה ריכוז עד  1942בשנת  .גרמניה שם שהיתי כשנה וחצי ,אני נשלחתי למחנה עבודה גרינברג בשלזיה

חילקו אותנו לקבוצות של ". צעדת המוות"הוציאו אותנו למה שמכונה לימים , ממחנה הריכוז קיטליצשטרייבן. 1945פברואר 
כל . גרמנים עם כלבים רוצחיםחודשים צעדנו בקור ובשלג כאשר משני צידי השיירה שמרו עלינו חיילים  3ובמשך , איש 1000

אשר היה ממוקם על הר בחבל רג צעדנו עד אשר הגענו למחנה פלוסנבי. גם בלי סיבה, בצעידה הזאת הזמן הרגו את היהודים
עד , חבר סחב אותי על הכתפיים כל הדרך על ההר, אפוס כוחות וכדי שהגרמנים לא יראו אותי ככה לשם אני הגעתי. הסודטים

אני וחברי החלטנו שנדמה את עצמנו למתים . הפסקות וכמה שעות מנוחה לפני שנמשיך בדרכנו 2נתנו לנו במחנה  .המחנה

הרימו אותנו ואז הטיחו אותנו ברצפה כדי לראות אם , בעטו בנו. הם בדקו אם אנחנו בחיים. בכדי שלא נצטרך להמשיך בצעדה
 .וף הם השתכנעו והשאירו אותנו שםלבס. זאת גופה

היינו חולים נורא והחיילים הגרמנים ראו . הבנו שהמחנה מאוייש בחיילים גרמנים, אס יצאו להמשך הצעדה.לי האסאחרי שחיי
הם הכניסו אותנו למחנה שריכז חולים ממדינות . אותנו וסימנו אותנו עם צבע על המצח כדי שיידעו לאיזו קבוצה אנחנו שייכים

, אחרי יום הוציאו אותנו לצעדה נוספת. ביחס לכל המצורעים האחרים ששהו במחנהוהיינו די בריאים , דיברנו רק פולנית. שונות
. בלילה הצלחנו לברוח לתוך אחד הכפרים שהיו בדרך. אס אלא בחיילי מילואים גרמניים זקנים.י חיילי אס"הפעם לא מלווים ע

, בדיעבד הבנו. ן שפחד כי יבואו לחפש אצלוכשהגענו לשם איכר פולני שראה אותנו נתן לנו לאכול וביקש שנמשיך בדרכנו מכיוו

חיילים צרפתים שנפלו בשבי הגרמני לקחו אותנו מהאיכר הפולני והכניסו אותנו . כי אלו היו הימים האחרונים של המלחמה
   .רובם מתו באותו הלילה, מלא אסופים מכל היערות באיזור באסם ראינו. לאסם גדול בכפר פישבאך

  

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

אמרו לי שבקרוב יגיע ראש העיר בכדי . מיד הצבעתי ואמרתי שאני. חיילים אמריקאיים ושאלו מי מדבר פולנית 3בבוקר נכנסו 
אני . לרחוץ אותנו ולתת לנו בגדים נקיים, הגיעו נשים גרמניות בכדי לתת לנו אוכליחד איתו . לבשר לנו שאנחנו אנשים חופשיים

 .גרמניה, ח בשוונדורף"ו אותי לביחליתי במחלת הטיפוס והיה לי חום גבוה אז פינ
שם , רבפולין ומשם חזרה לגרמניה למקום בו קובצו חניכי כל תנועות הנוע' לאחר תקופה נודע לי שאחותי בחיים ונסעתי ללודז
בה , יש לי תמונה של האחוזה על האגם(גרמניה , הקיבוץ היה באשראך. העבירו אותנו הכנה לקראת העלייה לארץ ישראל



 

מצרפת הגענו לחופי עתלית בתאריך . משם נשלחנו ללה סיוטה בצרפת תוך כדי שאנחנו גונבים גבולות כל הדרך). גרנו
לארץ על  1947מקפריסין חזרנו באפריל . 1947ושלחו אותנו לקפריסין עד החיילים הבריטים תפסו את האונייה . 2/11/1946
 .כ למחנה קריית שמואל ומשם לקיבוץ אפיקים"אח. כשהגענו העבירו אותנו למחנה עתלית". לטרון"אונייה בשם 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
 ):'דורות המשך וכו/ פחהמש, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

המשכתי את שירותי . כ בחיל האויר"בתותחנים ואח, שירתתי בגולני. שם גם התגייסתי לצבא. שנים 3-בקיבוץ אפיקים גרתי כ
את אישתי הכרתי . עשיתי גם מילואים בחיל המדע, בנוסף. בבסיס תל נוף, בצבא קבע בתפקיד מסגרות מכנית בחיל האויר

 .במסיבת סיום קורס) יןצריפ(במחנה סרפאנד 
ומספר את סיפור , כיום אני עובד עם בני נוער מדריך אותם לצייר. עבדתי במכון הביולוגי בנס ציונה 1953-1986בין השנים 

בו אני מלמד ציור את , "עמך"של עמותת " מדור לדור"אני משתתף בפרוייקט , בנוסף. תוך שיתוף פעולה עם הילדים, חיי
במשפחה שלי יש . אני מספר להם על החוויות שלי והם מעלים אותם על הציור. חטיבת בן יהודה בנס ציונהב' תלמידי כיתות ח

  .עשר נכדים וארבעה נינים-אחד, שני בנים ושתי בנות. לנו ארבעה ילדים

  

  מיכל סקשידלק: ראיון

  2009אוקטובר , נס ציונה


