
 

" ְלדֹורֹות"                                        
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                     

 

  השואה ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
 

. 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.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

 
 שם משפחה ושם פרטי כיום

  :שם משפחה
 גירקוס

  :שם פרטי
 פניה 

             פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                       

 אין צורך לענות עליה,          במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                         

:           איתו נולדתישם משפחה 
 סולודוחה

                                              בלועזית
Solodohh 

 

: איתו נולדתישם פרטי 
 פניה

  בלועזית
Fanya                                           

:                      מין
 נקבה

  :לידהשנת 
1923 

:   עיר לידה
 מחוז וילנה, הולשאנה

      בלועזית
Hosanna, Vilnius 
district                        
                

 :ארץ לידה
 פולין

: של האב ושם משפחה שם פרטי
 אברהם יצחק סולודוחה

: שם פרטי ושם נעורים של האם
 יוכבד למרמן 

                                                 :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
 הולשאנה

  בלועזית
Hosanna, Vilnius 
district 

: ארץ המגורים
 פולין

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

 בית ספר תרבות- יסודי

  :המלחמהמקצוע לפני 
   (מורה, סנדלר, תלמיד)

 תלמידה

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

 ר"בית

  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 הולשאנה              (שם העיר או האזור ושם הארץ)

                                                                                       

:  ציין את שמו, במידה והיית בגטו
 (גרמניה)שטוטהוף , (ליטא)ראדום , (ליטא)מר 'ז'ז

  בלועזית
 Z'z'mr (Lithuania), Radom (Lithuania), Stutthof 
(Germany) 

                                                                                                                                                   

   ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

  בלועזית
 

                                                                     :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 פולין-גבול גרמניה

 :  תאריך השחרור
1945 

 במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
 (גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה)

   לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת
 

 ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 

: עליה שנת
1963 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 

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


 

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                                                                                                                                         

: שלושה אחים ושלוש אחיות, במשפחה שלנו היינו שישה אחים. אז פולין,  בעיירה הולשאנה במחוז וילנה1923נולדתי בשנת 
בו , "תרבות"ך בבית הספר היהודי "אבא היה מורה לעברית ולתנ, גרנו בבית גדול. פרומה ואני פניה, ליבה, נחום, נח, (דוב)ברל 

בבית שלנו גרנו . אך בעיר אחרת, גם אחי הגדול היה מורה לעברית. היסטוריה וגם למדנו לדבר עברית, חשבון, למדנו פולנית
הייתה לנו משפחה מורחבת . ר"פרומה וליבה היו בהכשרה לעלייה בלתי לגאלית במסגרת תנועת בית. נחום ואני יחד עם ההורים

, עונג שבת, קבלת שבת, היינו עושים קידוש בשבת. אך לא דתיים, בבית היינו מסורתיים. בני דודים, דודים ודודות- מאוד גדולה 
 .אחיי לא גידלו פאות, למרות זאת. קוראים בתורה בחגים

אלא רק , כתלמידה לא יכולתי ללכת לבית ספר. 1941עד שנת , מולוטוב חיינו תחת שלטון רוסי-מרגע שנחתם הסכם ריבנטרופ
. אסרו עליו לעבוד בכלל. לא נתנו ללמד בבית ספר רוסי, אשר ידע רוסית, לאבא. ללמוד רוסית בערבים

 

י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר

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

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

אחותי פרומה הגיעה לרומניה לזמן קצר והייתה אמורה לעלות לארץ בעליה  .  הוכנסנו לגטו1941עם כיבוש האזור שלנו בשנת 
אותי ואת אחי נחום לקחו . אז היא חזרה הביתה להולשאנה, אך היא לא הספיקה לצאת עד שנסגרו הגבולות, בלתי לגאלית

לקחו את כל הילדים , באחד המסדרים לקראת האקציה. בו עבדתי עם בחורה נוספת בכריתת עצים, למחנה קישאדורס בליטא
מישהו כיסה לו את הראש עם סחבה וכך הוא . הצליח להתחזות למבוגר יותר,  אך היה גבוה לבני גילו12אז בן , אחי. 12עד גיל 

לאורך כל המסעות והמעברים בין המחנות דאגנו . 18לאחר מכן דאגתי שירשמו ברשימות שהוא בן . הצליח להיחלץ מהאקציה
לבסוף הגענו למחנה שטוטהוף על גבול . באזור קובנה בליטא ובמחנות בלטביה, היינו יחד במחנה בראדום. להיות יחד כל הזמן

 . באותו זמן הגרמנים החלו להפסיד בחזית מול הרוסים ולכן השומרים התנהגו בקשיחות יתרה. גרמניה-פולין
 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר

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

הרוסים עצרו אותי ואת חברתי . הצבא הרוסי הגיע. וידענו שאלו אינם מטוסים גרמנים, יום אחד שמענו רעש מטוסים לא מוכר
לקחו אותנו למפקדה של . תחילה הם חשבו שאנו פליטות מהאזור. הם הופתעו ממצבינו הרע. והחלו לשאול שאלות אודותינו

הוא . מהיכן, מי אנחנו- הוא החל לתחקר אותנו. והגענו אל קצין רוסי שהתברר כיהודי אך לא יכול היה לדבר על כך, הצבא הרוסי
ישנו . הקצין דאג לי ולחברתי לאישור מעבר לכיוון וילנה, מכיוון שלא היו לנו תעודות. והביאו לנו קפה וקצת לחם, דאג לנו לאוכל

הייתי נרגשת . ראיתי כי הבית שלי נשרף כליל, כשהגעתי להולשאנה. לילה אחד במפקדה ועזרו לי להגיע לאזור עיירת הולדתי
נודע לי ששני . עדיין קיוויתי שאולי האחים שלי שרדו. אך מצד שני הבנתי כי לא נשאר לי כלום, מצד אחד שרדתי- ונסערת מאוד

 . כך הבנתי שהם אינם עוד, אך נאמר לי כי מעטים הם אלו אשר יצאו משם בחיים, אחיי הגדולים עבדו במפעל נשק בגרמניה
הפרטיזנים המליצו לי ללכת לווילנה כי שם יש קבוצת יהודים אמריקאים שדואגת לפליטים . בהולשאנה פגשתי שוב את נחום

 כל אחד היה ממקום אחר, חמישה אנשים- ישנו בחדר של ארבעה. ולינה, בגדים, הגענו לווילנה ושם קיבלנו אוכל, ואכן. יהודים
  .אירופה ברחבי

אך אשתו לא שרדה את . לפני המלחמה הוא היה נשוי והיה לו זוג תאומים. (1913-1985)יוסף , בווילנה פגשתי את בעלי
מיר הכרתי את אחותו אך נודע לי שגם היא לא 'ז'כאשר הייתי במחנה ז. ין שבבלארוס'בעלי היה יליד וולוז. המלחמה וגם לא ילדיו

לקחו , כאשר הרוסים הגיעו. בו היו יחד פרטיזנים יהודים ופרטיזנים גויים, ה'בעלי היה בפרטיזנים באזור ליבוצקה פושצ. שרדה
, עם תום המלחמה נסע בעלי לחפש קרובי משפחה בווילנה. והוא נשאר שם, ושם בעלי גויס לצבא האדום כחייט, אותם למינסק

היו לנו תנאים , מכיוון שבעלי היה בצבא. העיר הזו הייתה כולה שרופה. לאחר מכן חזרנו יחד למינסק. שם נפגשנו והתחתנו
 –במינסק נולדו לנו שתי בנות. גם משרה הובטחה לו. ניתנה לנו אפשרות לקבל שם בית שרוף ולהשלים את בנייתו. יחסית טובים

. ין בפולין'צ' עברנו לשצ1956ב. ( ומתגוררת היום באשדוד1950נולדה ב)ושרה  ( ומתגוררת היום בשוהם1947נולדה ב)יוכבד 
בעלי רצה . למרות זאת לא קיבלנו אישור ונאלצנו לשחד פקיד בעירייה. לאחר מות סטלין אפשרו לכל אדם לחזור לארץ מולדתו

לאחר מספר שנים . אני לא רציתי וגם בתור אזרחי ברית המועצות לא יכולנו לקבל אשרות. שם גרה דודתי, ב"לעבור לארה
 . ישראל- בפולין לא הרגשתי בבית והחלטנו לעלות לארץ שלנו . אפשרו ליהודים לעלות לישראל



 

י על חייך  בארץ /נא ספר

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

איש , כשרשמתי את בנותיי לבית הספר. קיבלנו דירה בשכונת קיראון בקרית אונו. בערב ראש השנה עלינו לארץ, 1963בשנת 
בעלי עבד .  עבדתי בגן הילדים בקרית אונו כעשרים שנה. וכך היה, ל"יקר מהעירייה המליץ לי לעבוד בגן החדש בשכונת צה

.  לאחר שיצאתי לפנסיה התנדבתי במגן דוד אדום כעשרים שנה. 74הוא נפטר בגיל . בבית כחייט אך הוא היה כבר חולה בסרטן
שהיהודים יהיו טובים , אני רוצה שיגיע השלום. אני שמחה לגור בישראל ולא במקום אחר.  יש לי חמישה נכדים ואחד עשרה נינים

 . ואני לא רוצה שמשפחתי ועמי ימשיכו לחוות מלחמות, זה לזה עברתי יותר מדי מלחמות
 

 : מצורף קישור לסיפורה של פני בפורטל אשכול
 

http://www.eshkol.lanegev.co.il/Holocaust%20Memorial%20Day.html 
 

 

 קרית אונו,  מולי שוקר גוטמן:ראיון

 2013אפריל 

  1944 ביולי 15 עד 1942 בספטמבר 13-על היותו בפרטיזנים מ, תעודה של יוסף גירקוס

 

http://www.eshkol.lanegev.co.il/Holocaust%20Memorial%20Day.html

