
 

  "ְ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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה
  וולקר

  :שם פרטי
  מקס

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

          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                            וולקוביץ                   

                      בלועזית
Wolkowicz                   

  :שם נעורים
 

  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                            מקס                

   בלועזית
            max                 

:       מין
    ז 

   :לידה תאריך
12/10/1924 

    ):מחוז, ישוב( מקום לידה
                            אויסקירשן                                  

   בלועזית
              euskirehen    

  :ארץ לידה
 גרמניה

  :של האב שם פרטי
  שמשון

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 יאקרנ'פייגה צ

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

      אסן             

   בלועזית
                   essen       

  :ארץ המגורים
  גרמניה

 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 בית ספר יסודי
   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :   או בתנועהחבר בארגון
  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                           פולין-גבול גרמניה  ,szbonshyn ,neu benshen  מחנה         

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                     12/02/1939ועד      -1938בר סוף אוקטומ     .  ספונשןמחנה                  

                                                                   אנגליה:     מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

   :עליה שנת
1962 

  :)אם עלה בדרך הים (יהשם האני
  
  



 

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

הוא חלה ונפטר כשהייתי בן .בתאבא עבד בתיקון מסילת הרכ. לאמי היתה חנות מכולת ופירות .גרמניה , אויסקירשןנולדתי ב
שם נולד אחי . עברנו לעיר אסן. אמא התחתנה ועזבנו את אויסקירשן .היתה בת שנתיים וחצי, פרידה,אחותי . פחות משנה
מדי  .לאבי החורג היתה חנות בגדי גברים. היה לה דוכן פירות בשוק .גם באסן  אמי המשיכה למכור מזון .1931יוסף בשנת 

  .בנוסף עבדתי באופן עצמאי וחסכתי כסף .עבדתי בחנויות ועזרתי להםגם אני ,  ביניהם בהפעלת החנויותפעם הם התחלפו
  
  

  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, רטיזניםפ/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

רו אמ. הם הוציאו אותנו מהבית בצעקות.  בלילה2הגירוש היה בשעה  .29/10/1938 בתאריך הגרמנים גירשו אותנו מהבית
אבל בגלל זה . כמובן שזה היה שקר". תחזרו הביתה מחר בבוקר"שאנחנו הולכים לתחנת המשטרה ושלא ניקח שום דבר כי 

בזמן  . אבל זה לא עוזר לי,אני זוכר עד היום בדיוק איפה בבית שמרתי את החסכון שלי .שכחתי לקחת את הכסף שחסכתי
   .הגירוש לא לקחתי אותו
לאורך כל  .פולין – נסענו ברכבת את כל הדרך עד לגבול גרמניה .שם הלכנו ברגל לתחנת הרכבתומ הגענו לתחנת המשטרה

הלכנו . ירדנו מהרכבת והתחלנו ללכת . הרכבת היתה מלאהNeu benshen  -כשהגענו ל. הדרך עלו עוד ועוד יהודים לרכבת
היה שם ויכוח עד שהגרמנים התחילו  .ם לא הסכימו שניכנסהגענו למחסום הגבול והפולני .עד לגבול עם פולין, מרחק גדול מאד

 בלי ,זה היה מחנה בלי תנאים).Szbonshyn (הכניסו אותנו למחנה ספונשן .לירות ואז הפולנים נתנו לנו לעבור את הגבול
  . ישנו באורוות עם קש ישן ומסריחאנחנו .בלי שירותים ,עבודהבלי  ,אוכל

מאוחר  .עשו מאמצים לשפץ את המקום כדי ליצור תנאי חיים מינימלייםוהם עבדו ולים האנשים שהיו שם היו אנשים משכי
אני הייתי במטבח  .קי וגם תפוחי אדמהקש חדש ונבשבילנו היה במשאית . הגיעה משאית מהקהילה היהודית בפולין,יותר

 חנה ההורים שלנו שאלו וביקשובזמן הקמת המ . הייתי במחנה כמעט חצי שנה.אדמה האלה -המחנה ועבדתי בקילוף תפוחי
  .בכל הרשימות שמצאה, כל הילדים ,אמא רשמה את כולנו . לשלוח את הילדים כדי להציל אותםר לאן אפשלברר

  ").טרנספורט קינדר"ה(עם רשימות של ילדים לרכבת ההצלה ) (Elesly zeitlinצייטלין '  הגיע למחנה דר12/02/1939בתאריך 
תמיד חשבתי שנולדתי (. וחצי 13הייתי בן . האחרון ברשימה  ,54' אני הייתי מס . סרטיפיקטים54הוא הגיע עם רשימה של 

אני ביקשתי  ).1924וכתוב בה  שנולדתי בשנת , רק בשנים האחרונות קיבלתי מגרמניה את תעודת הלידה שלי .1925בשנת 
עדיף שהבחורה  ,יכול להסתדרבחור ואני  שאני אמרתי. גם שאחותי פרידה תלך במקומיביקשתי ו ,שיקחו את אחי הצעיר יוסף

. לא היתה לי ברירה ".או שהמשפחה שלך תפסיד את המקום שלה,או שאתה תיסע " לי אמרו. הם לא הסכימו והתעקשו .תלך
היא .  ראיתי את אמא שלי בפעם האחרונה12/02/1939בתאריך  .וזו הפעם האחרונה שראיתי אותם, נפרדתי מהמשפחה שלי

   .ואני נסעתי עם אחד האחים שליה חנעמדה בת
ושם עלינו על  ,בצפון גרמניה, דנציג ,מוורשה עברנו לגדיניה. כדי לנוח ולנשום קצת, ימים לוורשה3-4צייטלין לקח אותנו ל ' דר

 ,מאדאחרי לילה קשה . כל הילדים היו חולים באותו לילה מההרינג ומהים .הרינג לארוחת ערבבאניה קיבלנו ". קלנה"האניה 
והיו שם כל מיני משפחות  ,גם מקבוצות אחרות ,היו באולם עוד ילדים .בלונדון לקחו אותנו לאולם גדול .הגענו למחרת ללונדון

היה שם בית מוכן עם .את הקבוצה שלי לקחו לבית כנסת קריקלווד בלונדון . לקחת את הילדים אליהם הביתה וזוגות שבאו כדי
הוא אמר  .מותק של בן אדם ,היה שםל "דייויד גרין ז. היתה חסרה מיטה אחת -לא היה מקוםולי כל אחד תפס מיטה  .מיטות

  ".אני אקח את מקס לאחותי "
כ "ואח ,הייתי שם  שלושה שבועות .הבן שלהם היה צעיר ממני בשלוש שנים . בוילזדון גרין בלונדון אחותוהגעתי אל הבית של

 . לאנגליהבאתיאיתם שאל קבוצת הילדים  בחור האם להשאר איתם או לחזורפשרו לי ליהם קראו לי לישיבה משפחתית וא
היו לי חיים מאד טובים  והם קיבלו אותי בזרועות פתוחות .יהודי ודתי ,בית חם הם נתנו לי .בחרתי להשאר עם המשפחה

על שפת הים בדרום  ,ןנסעתי עם כל המשפחה לגורי ,כשפרצה המלחמה .הייתי איתם בבית בלונדון עד פרוץ המלחמה .איתם
  .כי הגרמנים רוצים לכבוש את אנגליה אחרי כמה חודשים אמרו לכל היהודים לעזוב את העיר גורין .אנגליה

 ).Mr tibber(מר טיבר ,ואני הצטרפתי למשפחה של אח שלהם ,ב"המשפחה שהייתי אצלה נסעו לארה .המשפחה התפצלה
עם עצים וירקות  ובית עם גינה גדולה היו להם שלושה ילדים .במרכז הארץ  (Brackly)עברתי עם משפחת טיבר לעיר ברקלי 

  .עד סוף המלחמה,הייתי איתם כמה שנים .ואפילו דגים בבריכה
  
  
  



 

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

אני התחלתי להיות עצמאי וכבר לא . גם המשפחה של האח חזרה מארצות הברית . חזרנו ללונדוןגמרה המלחמהאחרי שנ
 שנים כדי 5אריקה וחיכינו  ,פגשתי את אשתי .חייטות וניהול – ולמדתי מקצוע ,יצאתי לעבוד כבר בזמן המלחמה. גרתי איתם
נולדה  .דאגו לנו לבית מאד יפה עם גינה .ייתי שם סגן מנהלה,tiwber Readingכשהתחתנו קיבלנו עבודה במפעל  .להתחתן

אנחנו כל  .תמיד דיברנו על עליה. אחותה של אריקה היתה בישראל .אחר כך נולדו לנו התאומות רותי וסוזי .לנו דבי ונולד יוסי
שיחת ממנה ד קיבלתי יום אח . פשוט החליטה שניסע לארץאריקהעד שיום אחד  ,הזמן דיברנו ודיברנו ולא יצא מזה כלום

  . ואז החלטנו לעלות ארצה,היינו כאן שבועיים וחזרנו לאנגליה ,נסענו לארץ ".הזמנתי מקום לטיסה ביום שלישי הבא" –טלפון 
  
  

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

הייתי .  שנים14בהרצליה גרנו  .הרצליהושכרנו דירה בואז עברנו  היינו שם שבועיים. התחלנו באשקלון .1962ו בשנת עלינ
 ".בגיר"אשתי למדה עיצוב אופנה ושנינו עבדנו ב .כשסגרו את המפעל עברנו שוב לאשקלון . לטכסטיל" גולד"מנהל במפעל 

  . גרים בחברון עכשיו אנחנו. רנו באשקלון עד לפני כארבע שניםג
  
  

 


