
 

  "ְ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

   :שם משפחה

  אלכסנדר 

   :שם פרטי

  יחיאל 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, השאלה אינה נוגעת אלייךבמידה ו                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  אלכסנדר

                                              בלועזית
Alexander  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  יחיאל 

   בלועזית
Yechiel                                          

:                מין

 זכר
   :לידהשנת 

1927 
  :  עיר לידה

  סוליוב 

       בלועזית
Suliov                                           

  :ארץ לידה

 פולין 
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  אברהם אלכסנדר 

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 רסקינמרים מלי
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  ' לודג

   בלועזית
Lodge 

  :ארץ המגורים

 פולין 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

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

  

   :  קומות מגורים בתקופת המלחמהמ
  אושוויץ ' לודג              )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
 : ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 ' גטו לודג
   בלועזית

 Lodz Ghetto                                                                                                                                               

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   אושוויץ

  בלועזית
Auschwitz 

 
                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 באוסטריה
  :  תאריך השחרור

0405/1945 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  מחנה מאוטהאוזן
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  לארץ  יתיעל

  ין ממתי עד מתיצי, במידה והיית במחנות מעצר

  מחנה מעצר בעתלית

  :עליה שנת

1946 
 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

       K-18)( ווד'ווג יאשיה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

היה קצין בצבא , אברהם אלכסנדר, אבי . בעיר סוליוב שבפולין 19.3.1927 - אלכסנדר ונולדתי  בתאריך) הניאק(שמי יחיאל 

הייתי אחד מעשרת הבנים של כל . הייתה מורה בבית ספר יסודי, מלינרסקי - מרים אלכסנדר, אימי. הפולני ובעל בגרות מלאה

 כשהייתי . חגים יהודיים היתה משפחה יהודית דתית שחגגיה משפחתי. נפטרה בגיל שנתיים, ואחות נוספת שהייתה לי, משפחתי

בחורף הנהר קפא והילדים  - בנהר תי  לבלות עם חבריינהג ותיבילד. הניקה אותיהיא שלי אומנת פולנייה וסיפרו לי  ייתהה, תינוק

 בעיר והספקתי " האדום"למדתי  בבית ספר . לרכב על אופניים תילמד 8בגיל . לדוג ולשחות נהגנו ובקיץ , נהגו להחליק עליו

שבו למדו מעט  ,כבר בבית הספר. עד אשר פרצה המלחמה) 'שנים בסוליוב ושנה אחת בלודז 3( ללמוד רק בארבע כיתות 

סוליוב נכבשה לבסוף . ה לשםברכל המשפחה ע 1938שנת וב' ללודז עזב אבי 1936בשנת . יי אנטישמיותבגילו רגשתי ה, יהודים

  .ליערות תיברח אילו אניי הגרמנים ו"ע' נכבשה לודז 1939בנובמבר . י הצבא הגרמני והוחרבה עד היסוד"ע
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, ירושג(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
 1944שם עד שנת  שהיתי. 'לגטו לודז נוהועבר 1940הצבא הגרמני ובשנת י "ע נונתפס יומשפחת אני', כאשר נכבשה העיר לודז

 נונהגסדר יום או מסגרת כלשהי ו לי ולשאר הילדים לא היה', בגטו לודז יבמהלך שהות. 16בן הייתי אז , כאשר הגטו הושמד
יצא מספר פעמים מהגטו כדי להעביר דברי ערך אבי . בגטו שרר מחסור ורעב כבד ומראות המוות היו עניין שבשגרה. להתרוצץ

באופן אישי עד שהיא י שבה ללמד אות, יתה מורהישה, אימי 1940בשנת . נווזהב ולהביא תמורתם מזון למשפחת כמו כסף

פעל במחתרת שנלחמה בנאצים  כי אבי גיליתימאוחר יותר . נורה למוות באותה שנה אבי. 1941מרעב בשנת  נפטרה לבסוף

ומקרי הגניבות הפכו , לשרוד לגנוב כדי תילמד, בגטו יבמהלך שהות. זו מחתרתיודע באי אני לא אך , 1941ועד  1940משנת 

  . עבודה במפעל לייצור מסמרים וזאת בכדי לקבל צלחת מרק תימצא 1942בשנת . עניין שבשגרהי אצל

הרכבת הגיעה לאושוויץ ושם  . או מים ובצפיפות נוראיתהועמסו בקרונות בקר ללא מזון  יושביו, 'עם חיסול גטו לודז, 1944ולי בי
עם  נשלחתי. שם הפרידו בין הגברים לנשים ולילדים ונגזר מי יחיה ומי ימות. מות פסים'פיג נוונתנו ל נוהורידו אות  SSחיילי 

בדרך . ספר נעריםלעמדת הנשים יחד עם עוד מ תיוהוחזר תילברוח לאזור הגברים אך נתפס יתיניס, הנשים לכיוון ההוצאה להורג

. וסיפרו להם שבמסלול שלהם יש חלון שאפשר להסיטו ולברוח דרכו' אים את האסירים כיוצאי לודז'זיהו מספר לודז, אל המוות
  . בירקנאומ עד למחנה "ק 3 נולקבוצת הגברים וצעד הצטרפנו. נוועוד ארבעה נערים וניצלו חיי עשינו אניכך 

. נינערים שנבחרו כמו 220בין  יתילעבודה  והי התייצבתיבמחנה . אנשים ליום 20לחם וצלחת מרק עבור כיכר נו קיבלבירקנאו ב

בנגרייה שייצרה ארגזים עבור התחמושת  תיתחילה עבד. השתפרו במעט יותנאי מחיית B7910 - דיהנאצים חרטו מספר על י
 אני אפילו. שהיה אחראי על המטבח SSן ל כלב של קציהיה לשמור ע ילמטבח העובדים האזרחיים ותפקיד תיומאוחר יותר עבר

 . 1945לינואר  20- במחנה אושוויץ עד לחיסול המחנה ב שהיתי .בפירוק רכבות עמוסות פחם ובחלוקת דואר תיסייע
ים רב. שנמשכה כחמישה ימים עד למחנה מאוטהאוזן" צעדת המוות"יחד עם כולם ב עברתי , לינואר 21- לאחר חיסול המחנה ב

 שוב התייצבתי לינואר  25- ב. ואלו ששרדו הגיעו למאוטהאוזן כאשר הם סובלים מתשישות ומרעב מתו ונהרגו במהלך הצעדה

 הייתי ,באותם זמנים. במיון חלקי מתכת" מסרשמידט"לעבוד במפעל  תיומשם עבר, נשק אחסוןלעבוד בכריית מנהרות למטרת 

מול המחנה היה בית . איך אנשים חתכו גופות אדם והכינו אותם לבישולראיתי . עד לאירועי קניבליזם בשל הרעב הכבד ששרר

ממקרה נוסף של מוות כאשר יום אחד ניסו  תי ניצלאני . בושת ולעיתים הנערות הפרוצות היו זורקות לאסירים לחם כדי שישרדו

לא לאכול את  בעבר אמר לי אצלו שעבדתיאולם בחור גרמני . הגרמנים להרעיל את האסירים באמצעות קערות מרק מורעלות

  .בעוד שרבים מתו באותו היום, ניצלו המרק וכך חיי
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(
 -י גניבות"לשרוד ע חנוהצלי וחברי אני ,סטריהבאו. לאוסטריה תיי הצבא האמריקאי והועבר"עתי שוחרר  4/5/1945 - בתאריך ה

 תנוואלו הבריחו או, ריגאדה היהודיתלחיילי הב נושם חבר. סטריות וגונבים כסף ואוכלהיו פורצים לבתים של משפחות אויינו ה

סתרת ה -בזיווד ספינות העפלה עבדתי  1946עד למאי  1945נובמבר חודש מ. עברית נו באיטליה החיילים לימדו אות. טליהלאי

מטוס בריטי גילה את . י הבריטים"שנתפסה ע )k-18(  "ווד'יאשיה ווג"ארצה באונייה  ינו עלי וחברי אני  1946ביוני . מזון ונשק

למחנה המעצר  נוהועבר, תלאחר ההשתלטו. תלטו על האונייההאונייה יום לפני ההגעה לארץ ושתי משחתות בריטיות הש

  .בעתלית

  



 

  רץי על חייך  בא/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):לדורות הבאים

 תיבקיבוץ השתלב. חצי יום במוסך תישם עבד, להתגורר בקיבוץ אלונים תיעבר, את מחנה המעצר בעתלית תי לאחר שעזב

דוד בג' בפלוגה ג ישם שירת, ח"לפלמ תיוהתגייס" הגנה"לארגון ה תיבעהוש 1.3.1948- ובתאריך ה" עליות הנוער"בקבוצת 

, "יפתח", "מטאטא: "חלק במבצעים הבאים לקחתי . האחרון היה חובש פלוגתי בדרגת סמל יתפקיד. הראשון של חטיבת יפתח

חובש  יתיקורס חובשים והי סיימתי " דני"לאחר מבצע ". יואב"ו" יס'ג", "דני", אבטחת דרך בורמה בפריצה לירושלים, "יורם"

י חיילי בשנת כשמאי את שירות מתירכב וציוד כבד בחיל האוויר וסיי כשמאי תיבשירות המילואים שימש. 11פלוגתי בחטיבה 

1986 .  

, לפני כן. 1951-1952בשנים  יאת לימודי הבגרות שלסיימתי וכחבר בקיבוץ , ממקימי קיבוץ מלכיה בגליל יתיהי 1949בשנת 

ווה רבה ורצון עז להיות גא הרגשתי באותן שנים . במשך שנה וחצי מכונאות רכב בכפר גלעדי תי למד, 1949-1951בשנים 
 תיושימש לנהלל נועבר 1955 שנתובשה את בלה ילא תינשא 1953בשנת . במשחקי ספורט ילשחק עם חברינהגתי חופשי ו

   . לגמלאות ילמכונות בבית הספר החקלאי עד צאתכמדריך 

  פרויקטמלווה משלחות לפולין במסגרת  אני ובנוסף , למשמר האזרחי במשטרת התנועהבתי והתנד מתיתר 1983-2009בשנים 
  .מתגורר בכרכוראני כיום . סב לעשרה נכדים ואניכוללת שני בנים ובת י משפחת ".עדים במדים"

  

 

  גיא זילברשטיין :ראיון

  2013יולי , כרכור -פרדס חנה 

  


