
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   חנוך:שם פרטי   ברוקס:שם משפחה

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

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
 Bruks     |                                  ברוקס:   המלחמה או בתקופתה

   :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
  1933 :לידה נ / ז     Chanoch                                             |חנוך:   המלחמה או בתקופתה

   בלועזיתדה                                                               מקום לי
 Kozminek          |                                         קוזמינק):      מחוז, ישוב(

   פולין:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  לאה יעקובוביץ:נעורים של האם  אהרון שלמה:של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

 Kozminek          |                                        קוזמינק):  מחוז, ישוב(

   פולין:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :  או בתנועה:                                   המלחמה : לפני המלחמה

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

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                                    גטו קוזמינק?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                        ואז אושוויץSchwenningen?  אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              
                                                                דכאו:          מקום  השחרור

 
תאריך השחרור  

15.5.1945 
  האם שהית במחנה   חזרת לאחר /לאן עברת

  בית יתומים בפירנצה?)ציין מקום(השחרור  ?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

   נמל בגנואה:בדרך לארץ
  

  שנת
 1946 :העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

 )בדרך הים

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


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

, שהיה גדול ממני וגמר גימנסיה, אברהם: שלושה אחיםהיינו . אבי היה איש גבוה ואמי אישה בלונדינית יפה. אני בן לשלמה ולאה
  .אני ויצחק בן הארבע

  .אינני זוכר דבר עליהם אך רואה אותם בדמיון.  סבי וסבתי חיו גם כן בעיירה.כך היה נהוג, אבי היה סוחר ואמי עקרת בית
  . גם פולנים בעיירהבעיירה היו שש אלף משפחות יהודיות והיו. Kaliszליד , קוזמינק, חיינו בעיירה קטנה

מצבנו . שמרנו על כשרות. אבא הלך להתפלל ואני לפעמים הייתי הולך איתו.  שמרנו שבת וחגגנו חגים-משפחתי הייתה מסורתית
  .לא היה חסר לנו כלום, הכלכלי היה טוב

 המנהל נתן - הספר היה בסדרבבית. היו לי כמה חברים גוים, למדתי בבית ספר פולני כללי. בבית היינו מדברים ביידיש ובפולנית
  .הוראה לא לריב עם בחורים יהודים

  
  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 ,הלחימ/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
רק . שמו גדר מסביב ואסרו את היציאה, תיכף בעיירתי קוזמינק הקימו גטו.  נכנסו הגרמנים וכבשו את פולין1939בשנת 

 ארבעה רחובות -כל היהודים גרו בשלושה. ו היה בתחום הגטו ולא נאלצנו לעבור ביתביתנ. המבוגרים יותר נלקחו לעבודה
למרות שהיה מחוץ , בזמן זה עוד הלכתי לבית ספר.  היינו שנה בגטו.הפולנים שגרו ברחובות אלו יצאו ואנו נשארנו. שנסגרו

אבא עבד בעבודות כפיה עבור . יאה את האוכלהייתה חברה גרמנית שהייתה מב, אני זוכר שבגטו היה מספיק אוכל. לתחום הגטו
  .בבית הספר היו אנטישמים, הייתי הולך לבית הספר. Judeלבשנו טלאי צהוב עם סימון . הגרמנים

יום אחד הלכתי לבית . SSבהתחלה שמרו על הגטו אנשי הוורמאכט ואז הגיעו אנשי .  היו שעות שאסור היה לצאת- היה לנו עוצר
והגויים צחקו , )ששה ילדים(לקחו אותנו הילדים . היו בה כבר אנשים מבוגרים.  עליי אמבוש ובאה משאיתבדרך חזרה עשו, הספר

 אותי היו אנשים שם שראו  שלוקחים. הייתי אז בן שש וחצי. לא הספקתי אפילו להפרד מהוריי. ולא הסבירו לאן לוקחים אותנו
היו . אף אחד לא ניסה להרגיע אותנו וכולם פחדו. גם אני בכיתי, ם במשאיתאני זוכר ילדים בוכי.  הם ידעו- במשאית וסיפרו להוריי

קיבלנו פרוסת .לא קיבלנו אוכל בדרך אלא רק במחנה, כמה זמן נסענולא זוכר . ארבעה גרמנים ששמרו שלא נקפוץ מהמשאית
. עבדנו בבגדים אזרחיים. כפים הולנדיםהורידו לי אותם ונתנו לי כפ, היו לי מגפי עור. כשהגעתי למחנה ראיתי צריפים. לחם ומרק

הוא נתן לי את האופניים שלו והייתי . הוא היה אומר שאת החפירה שלי יותר גדול ממני, הוורמאכט אהב אותי. היו שם אלף יהודים
   .הולך לחנות וקונה להם ירקות וקפה

. בארבע חזרנו למחנה, ס תה ויצאנו לעבודה בששכל בוקר קיבלנו כו. אנחנו היינו בחוץ ועבדנו. במחנה זה היו פולנים מהאזור
. יכולתי לברוח אך לא ידעתי לאן. הוורמאכט נתן לי להסתובב חופשי, אני לא הייתי עובד. היינו מיישרים איזה חומר לפסי רכבת

איתי עבדו שאר הילדים שהגיעו . לאן לנסוע לא ידעתי". תיכנס לאוטו ותיסע, אתה יכול, תברח"החברים היהודים אמרו לי 
את האוכל הוא . הייתי מחפש בשדות או קונה בחנות. אני הייתי השליח של הוורמאכט. מדדו מרחקים עם כלים, בעבודות קטנות

הוא היה מסדר סלסלאות עם ביצים , לפעמים הייתי מבקש ממנו קצת אוכל". הפסקה, תאכלו"היה מביא למספר אנשים ואומר 
בתקופה זו בכיתי . למחנה קיבלנו פרוסת לחם ומרקרק כשחזרנו , מן העבודה לא קיבלנו אוכלבז. הגרמני הזה עזר לכולם. קשות

בתמורה לשליחות שלי הוא ,  אהב אותיSSחייל ה. כולם פחדו ורצו לחיות, אף אחד לא ניסה לעזור לי. הרבה והתגעגעתי להוריי
  .זורקים אותו לבור ופוקדים עלינו לכסות את זה, חסלים אותוכל מי שהרגיש לא טוב היו מ. הוא היה מרחם עלינו. היה נותן לי כסף

אני ישנתי ליד . היה אסור ולא היה איפה, איש לא התפלל. היה מעבר צר. היינו גרים בצריף מאה איש במיטות של שלוש קומות
  .יה אסור לצאת מהצריפיםה, אחרי שהיינו חוזרים מהעבודה היינו הולכים לישון. מנחם הפקר,  שכן שלנו- מישהו שהכרתי מהבית

 אחר כך הבנתי שהסבון עשוי שומן ועצמות של יהודים ולא - Judeקיבלתי סבון . בצריף היו שירותים ונתנו לנו לעשות מקלחת
 -באמצע הלילה יכלו לצאת ולבצע אפל. הם כבר הפכו לקטנים, נשארתי עם אותם הבגדים שאיתם הגעתי למחנה. השתמשתי יותר

היינו .  לפעמים גם בלילה כי היו שומרים והיה להם משעמם.כך גם בשעה שש בבוקר לפני העבודה, וספרו אותנובדקו . מסדר
  .היו לנו מעילים מהבית וכובע. כל אחד עם מה שיש לו, בלי נעליים, לפעמים גם בכפור, צריכים לרוץ מהר

. בלי סבון) ראיתי את הגדולים יותר ועשיתי כמוהם(י יום אחד כיבסתי את בגדי. זה היה יום חג אצלם, בימי ראשון לא עבדנו
היו אנשים שניסו לברוח .  נלך לקרמטוריום-הם אמרו שאנחנו חייבים כי אם לא נהיה פה, שאלתי את המבוגרים למה אנחנו פה

  . אך עדיין ירו בהם, הגדר הייתה מחושמלת והם היו מתים מיד. היו יורים בהם. מהמחנה
לאחר מכן נשלחתי . שם הייתי עם אותם בגדים ואפילו עם תרמיל בית הספר שלי, Schwenninger-ים בנשארתי כשמונה חודש

, נסענו ברכבת של סוסים ופרות.  ואת המחנה פינו- איש900 כמעט -לקחו איתי את רוב המחנה. נסענו לילה שלם. לאושוויץ
 בתוך Maunerschuleלחו אותי לבית ספר לילדים  מיד ש.SSקיבלו אותנו ה, כשירדנו מהרכבת. הכניסו לשם כמה שיכלו

-ביום הלכו שלושה. שלימד אותנו לבנות ולפרק, היה מהנדס בנין חצי גרמני חצי פולני. בבית הספר הזה למדנו לבנות. אושוויץ



ו נערים בבית הספר הי. הם רצו לשלוח אותנו למלחמה. וכך עבדנו, ארבעה אנשים לפרק-ארבעה אנשים לבנות ואחר כך שלושה
  .'היו שם הרבה ילדים מלודג. אני הייתי גבוה ולכן נראיתי גדול יותר. 7-8 וגם ילדים בגיל 16-17בגיל 

המטרה הייתה לתלות אנשים . בכניסה מצד ימין היה מטבח. באושוויץ היו הרבה בלוקים. לפני שהגעתי לבית הספר ראיתי מדינה
בקומה אחת ישנו ובעוד קומה היה . בית הספר היה ממוקם בתוך בלוק. ראו את זהכולם . כל יום תלו שם אנשים אחרי סלקציה. שם

  .ככה היינו רצים חצי שעה חצי עירומים. שכל בוקר עמד עם צינור מים ושפך עלינו, קאפו יהודי
כך היינו אוכלים  אחר .כשהקאפו היהודי מרטיב אותנו עם צינור המים, ריצה עירומים כל בוקר, קימה בבוקר: סדר היום שלנו היה

למשפחתי . היה לי בן דוד שהיה בריון ובריא מאוד .המהנדס דאג להביא לנו יותר אוכל. מרק ופרוסת לחם,  כוס קפה- ארוחת בוקר
פעם אחת הביא לי אוכל .  במוסך באושוויץSSלכן הפך לאחראי על המכוניות והפרייבטים של ה, היו אוטובוסים והוא היה מכונאי

המשכנו .  הייתה ארוחת צהריים12- ב. המהנדס היה מדבר אלינו יפה, 12אחר כך היינו לומדים עד  . לי מספיקואמרתי לו שיש
 טלאי צהוב - היה לנו סימון. היינו חופשיים במחנה, אחרי שנגמר בית הספר בערב .לעבוד עד ארבע ובחמש הייתה לנו ארוחת ערב

  . אסירים פוליטייםוהיושלא רצו להלחם , ליהודים וטלאי אדום לגרמנים
ישנו על מיטות ללא חימום ועם שמיכה . ג" ק15אני הייתי בן תשע ושקלתי . כולם היו רזים, אנשים מתו מרעב. ראיתי שם זוועות

 בכל שבוע היו .כדי שאיראה גבוה יותר, כשהייתה סלקציה בן דודי אמר לי להכניס ניירות. קיבלתי חליפת פסים גדולה. אחת
פעם אחת מנגלה בחר אותי . כך זה היה נמשך מהבוקר עד הערב. כל אושוויץ היו מסתדרים בשורות. ה הגיעסלקציות כשמנגל

אחר .  שעות עירום48שם הייתי . הרים את מכסה הביוב והכניס אותי לשם, רץ אליי, בן הדוד שלי ראה שאני הולך שמאלה. למוות
  .לבן דודי קראו זינדל ברוקס. וחזרתי לבית הספר, כך הוא הגיע והביא לי בגדים ואוכל

מתחשמלים , ראיתי הרבה אנשים רצים לגדר. אמרתי שלא חשתי בטוב והייתי בצריף של בן דודי, שאלו אותי בהמשך היכן הייתי
מעבירים , כשהייתי מסתובב במחנה הייתי רואה מלא אנשים מתים על יד הבלוק ובאים אנשים יהודים שמרימים אותם .ומתאבדים
  .היו שלושה קרמטוריומים והריח שם היה נוראי. רמטוריוםאותם לק

באה רכבת .  שדרכו הכניסו גז ואנשים נפלו ומתוןהיה פתח קט. אמרו הולכים להתפשט, הכניסו אנשים לתוך הבניין ועשו מקלחת
  .יוםהרצפה נפתחה וכולם נפלו לתוך הרכבת וככה מהרכבת הזונדרקומאנדו הכניסו אותם לקרמטור, ידנית מלמטה

בבית הספר לא . הוא היה נותן לו מנוחה ושולח מישהו אחר במקומו. המהנדס לא היה אומר כלום, כשמישהו היה חולה בבית הספר
   .כל אחד דאג לעצמו, היו חברים

  "?מתי נשתחרר מהמחנה"כשדיברנו בין עצמנו שאלנו 
הלשנו , הקאפו שלנו רצה ללכת לשם. ים בבית בושתבחורות יהודיות שחיו עם הגרמנ. SSמולנו היה בלוק מלא בנשים עבור ה

  .ואנחנו נשארנו בלי קאפו, עליו והוא נשלח לקרמטוריום
חיכינו . היו יכולים להציל הרבה אנשים? למה לא הפציצו את הקרמטוריום. לא ידענו שהייתה מלחמה אך שמענו מטוסים שהפציצו

  . להפצצות בתקווה שיפציצו גם את הקרמטוריום
התחלנו ללכת ברגל לדכאו שלושה אז . בהתחלה היינו ברכבת ואז היא הופצצה. סוף המלחמה מוציאים אותנו מאושוויץלקראת 
) הרבה התחבאו באושוויץ והרוסים שחררו אותם. ( מה שנקרא צעדת המוות- )מי שנשאר בחיים(הלכנו כל אושוויץ . חודשים

אני . ג" ק12ונתן לי לסחוב את מכונת היריה ששקלה ,  בערך60בן , מבוגרהוורמאכט היה . 11הייתי בן , אכלנו שלג ופרוסת לחם
בוא "בן דודי אמר לי . הלכתי עם מכונת היריה על גבי. אם הייתי יודע הייתי יורה בהם, לא ידעתי אז מה זה. ג אז" ק15שקלתי 

  .לו שהיו חלשים נשארו ומתו מכפורא, היינו ישנים על הכביש.  הוא עזר לי-"נקשור ונגרור את זה שנינו, נקרע חולצות
  .הלכנו ולא הבנו שזה סוף המלחמה. בצעדה עדיין נעלתי את קבקבי העץ ההולנדיים

 הנותרים פקדו SSואנשי ה,  הולכים למחסןSSראינו שאנשי . הקרמטוריום עבד כדי לשרוף אותנו. ביקשו שנתפשט. הגענו לדכאו
הוא הציע לשחות לצד . ראה שבצד השני יש יער, ששחה היטב, בן דודי.  לירות בנוושם רצוהם לקחו אותנו לנהר  .עלינו להתלבש

לא הספיקו להרוג אותנו . אני בכיתי. הוא הגיע לאמצע הנהר וירו בו במכונת יריה.  יחזור וייקח אותי- ואם יגיע לצד השני, השני
היו . לא הבנו שזה נגמר. שין עליהם ותפסו אותםכל מי שהכיר אותם הל.  לבשו בגדים אזרחייםSSאנשי ה. והגיעו האמריקאים

. מי שאכל יותר מדי התנפח ומת. לא אכלתי הרבה. הם הביאו לנו אוכל. שמחתי". אתם חופשיים"יהודים ביניהם שאמרו ביידיש 
  .והעבירו לאיטליה דרך אוסטריה, הילדים, אספו אותנו. רופאים אכסנו אותנו בבית מלון, דאגו לנו למקלחת

  

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

לשם הבריגדה . שם היינו שנתיים בבית ילדים שהיה שייך פעם לגרמנים. באוסטריה לקחו אותנו במשאיות לפירנצה שבאיטליה
  .שם התחזקתי נפשית, למדנו קרוא וכתוב בעברית. הביאה מורים לעברית מישראל

  .שסיפר לי שהרגו אותם, פגשתי אחד מעירי. לא ידעתי מה עלה בגורלם, להוריידאגתי 
  . הוא היה מורה בירושלים-ל"היה לנו מורה בשם אריה ויסר ז. כריות ושמיכות, מזרנים, עם מיטות, היה לנו שם חדר לשניים

האיטלקיות המבשלות והמנקות . הם ידעו ולא רצו לשמוע. אף אחד גם לא שאל, ספר את סיפורינואנשים מהבריגדה לא ביקשו שנ
  .קיבלנו בפירנצה חינוך ציוני. בתקופה הזו חלמתי הרבה על מה שעבר עליי. רצו לשמוע

  .שם עלינו על אוניית מלחמה ולארץמ, הגענו לגנואה לנמל



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

ידענו שזו הפרוצדורה לכל . משם האנגלים העבירו אותנו למחנה הסגר בעתלית לשבוע. שמחנו ושרנו,  הגענו לחיפה1946בשנת 
  . חלק לבית זרח וחלק לאלומות- םלאחר מכן שיחררו אותנו והעבירו לקיבוצי. התייחסו אלינו בסדר שם. מי שמגיע

שמעון פרס היה המורה שלי . קראו לנו סבונים ולא רצו להתחבר איתנו. עבדנו חצי יום וחצי יום למדנו. 13הגעתי לאלומות בגיל 
  .הגעגועים למשפחתי לא השתחררו ממני למרות כל השנים. להיסטוריה

  . התגייסתי והתחלתי להרגיש שייך1951בשנת 
כי סבון , אחרי השחרור חיפשתי עבודה. המפקד שלי היה מזמין אותי בכל החגים לביתו. ם ושלושה חודשים בצנחניםשירתי שנתיי

הוא גר ). שהייתה באושוויץ(עד שמצאתי בן דוד שלי שחי אצל גוי עם אביו ואמו , הסתובבתי בבתי מלון. לא רצו אצלי בקיבוץ
  .באזור ונשארתי גם אני

לאחר תקופה עברתי לעבוד במקורות . ל"למדתי קורס ועבדתי בים המלח עם לנגובסקי המנכ. דה כנהגאותו מפקד סידר לי עבו
  . שנה31עברתי ללפידות ועבדתי כנהג וסדרן עבודה , אחרי זה עברתי לחיפושי נפט. אחרי שעשיתי רשיון על מכונות כבדות

  .יש לי ארבעה נכדים. אהרון וליאת, נולדו לנו שני ילדים,  עם דורה1960התחתנתי בשנת 
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