
 

" ְלדֹורֹות"                                        
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                     

 

שאלון  לרישום קורות  ניצולי  השואה                         
 

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

 www.ledorot.gov.ilאוסף הסיפורים מפורסם באתר אינטרנט מיוחד שכתובתו . וחינוכית

 
 

 שם משפחה ושם פרטי כיום
 אוסטר :שם משפחה

 
 הרצל :שם פרטי

 

                                   פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה 

אין צורך לענות עליה ,                                   במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

 אוסטר    : שם משפחה איתו נולדתי
                                           

                         OSTER בלועזית
 

 הרצל: שם פרטי איתו נולדתי
                                              

 1937: שנת לידה ז                 :  מין                         HERZEL בלועזית
 

 סטניסלבוב:  עיר לידה
                                                             

 Stanislavov בלועזית
                                            

 פולין:ארץ לידה
 

 ציפורה :שם פרטי ושם נעורים של האם יעקב אוסטר :שם פרטי ושם משפחה של האב

                                               סטניסלבוב    : מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
 

 פולין :ארץ המגורים                             Stanislavov בלועזית

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

  

 : מקצוע לפני המלחמה
   (מורה, סנדלר, תלמיד)

                              

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

 :    מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 רוסיה , הרי אורל,קלוב'צ    (שם העיר או האזור ושם הארץ)

                                                                                       

 ציין את שמו     , במידה והיית בגטו
 

  בלועזית
                                                                                                                                                    

 ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                           

  בלועזית
 

  רוסיה                                                                   ,הרי אורל, קלוב'צ: המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

 1945: תאריך השחרור
 

 :במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
 

Hallein  ,אוסטריה 

  :ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור 
 

 פולין, בישיצה

 ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 

 :שנת עליה
 

1949 

 :ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 

 עצמאות

http://www.ledorot.gov.il/
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י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

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

 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

 .במשפחההייתי הילד השלישי . שני אחיי ואחותי, גרתי בסטניסלבוב שבפולין עם הוריי

 .הלחמגרנו בסביבה מושלמת עד לתחילת המ. ואמא הייתה עקרת בית, אבא עבד בבית חרושת לסבון

 

י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר

השתתפות , פעילות ותפקידים במחתרת, במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש)

: (במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,בבריחה או בהתנגדות

 

 . לתוך רוסיהחהוריי החליטו לברוו,  כשהגרמנים פלשו לרוסיה1941יוני המלחמה פרצה אצלנו ב

תר וחש שירגיש י, שהיה קומוניסט בשעתו, אבי.  ועלינו על רכבת שהובילה לרוסיה,ארזנו כמה שיותר מהמטלטלים של הבית

 משום שחשבו שהגרמנים המתורבתים לא ,שאר התושבים היהודים התנגדו לכך. הרוסים ותחת סטאליןשלטון בטחון תחת 

 .יעזו לרצוח בני אדם

. והיה צורך לתקן אותם, מפני שהגרמנים היו כל הזמן מפציצים את פסי הרכבת מהאוויר, ברכבת של חודש נסיעהזו הייתה 

היינו משתמשים במים של מנוע  כדי לשתות מים חמים בקור העז. אוכל ושתייהבבחודש הזה היה לנו קושי של מחסור קיצוני 

 .וכך ניזונו, מרטיבים במיםהיינו את הלחם ו, הקטר

 לנו ולא הי. וללא עצים לחימום, כמובן ללא אוכל,  השתכנו באיזה בית קטןושם,  בהרי אורל"קלוב'צ"עיר עם הרכבת הגענו ל

 , וכשהלכתי לבית הספר מפעם לפעם, אז אבא הביא הביתה גזרי עיתון. וכמובן לא היו מחברות, לכתיבהיםאפילו ניירות פשוט

הנחנו בפנים ,  לבנהץאז קלענו קליפות ע, לא היו לנו נעליים ללכת איתם לבית הספר, בנוסף.  של העיתוןכתבנו בין השורות

לפחות לא . מצבנו היה טוב יותר משאר היהודים,  הקושיעם כל ".לאפצה"הנעל נקראה . וכך פסענו בשלג, קצת סמרטוטים

 .טבחו בנו

שהרי לא , השמועה עברה מהר מפה לאוזן, יום אחד עברו שמועות בעיר שהמלחמה נגמרה. 1945שנת נו עד יקלוב שה'בצ

 אבל ,לא שרו, לא דיברו הם . אנשים יצאו לרחובות והסתובבו כסהרורים אני זוכר ש.ואפילו ניירות לא היו, לא עיתון, היה רדיו

 . ההרגשה היתה ברורה

 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר

  :(עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה)

 

  כי פולנים רבים היו עוברים ברכבות וטובחים,בדרך פחדנו מאוד.  עם הרכבת לבישיצה בפוליןוהמלחמה חזרנעם תום 

ארגון  על פי ההוראה של,  באוסטריה Halleinמשם נסענו ברכבת למחנה העקורים ו, התגוררנו בבישיצה חצי שנה. ביהודים

 . 7-10תי שם בין הגילאים יהי.  שנים3  במשךבמחנה זה התגוררנו בצריף גדול. וינט'גל להגנה ושהיה שייך הארגון, "הבריחה"



 

 עלינו בנמל בארי ,לאחר מכן. חודש וחציבמשך המתנו שם לאונייה ונסענו לאיטליה , עם סיום המלחמה בישראל, 1949שנת ב

שמות פיקטיביים עבור " החהברי"אנשי חילקו ,  עלייתם על האונייהלפניבזמן החלוקה של האנשים ". העצמאות"על אוניית 

 . גם אנחנו במשפחה קיבלנו שמות בדויים. כנראה כדי שיוכלו להשתמש באותם שמות כמה פעמים, הניצולים

שרר . לא עלה עם משפחתי על האונייה והוא שכח שזה שמו ולכן נשאר מאחור, כשקראו את שמו הבדוי ו8 אז רק בן אחי היה

יבשה וצעקה חזרה אל ה ורצה ,התחיל לבכות  אז אימי שמה לב שנשאר מאחוראחי כשולכן רק ,  בלגן גדול באותו זמןשם

 . שהוא הבן שלה

 

י על חייך  בארץ /נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה)

: (לדורות הבאים

 

התחלתי ו, עברנו למעברה בצפתמשם . חודשיים בבת גליםושהינו , הגענו לשער העלייה בחיפה. 10הגעתי לארץ כשהייתי בן 

 אוכל סביר  לנוהיהאבל ,היה בסך הכל פחון קטן מאלומיניוםהבית , התנאים במעברה היו מאוד קשים. ללכת לבית הספר

, 1956 שנים עד שנת 6עוד בהר כנען נשארנו  .ומשם העבירו אותנו לשיכון  בהר כנען בצפת, נו כשנה במעברהישה. לאכול

 .בו אני גר עד היום הזה, לאחר השירות הצבאי הייתי אחד ממקימי קיבוץ בית ניר .טבריהבגיוס הבשנה זו התגייסתי בלשכת ו

 .מעולם לא התחתנתי ולא הקמתי משפחה

 

 רבדור פ: ראיון

 2013מאי , קיבוץ בית ניר


