
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. 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

  טורבינר :שם משפחה

  

  שלמה  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

            טורבינר :איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
Torbiner  

 
  שלמה  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
 Solomon                                         

: מין

                    זכר

 

  1934 :לידהשנת 

 

   ב 'פרצ: עיר לידה

  

       בלועזית
Parczew                                           

  פולין  :ארץ לידה

 
  בנימין טורבינר  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  אסתר  :פרטי ושם נעורים של האםשם 

 
                                                    סוסנוביצה : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Sosnowiec 

  פולין  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

    פולין , ליינו : מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  

 

   פולין , ב'פרצ: לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1957 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  



 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

בשם , אחד העובדים בבית חרושת של אבי . הם העבירו את כל היהודים לגטו בלובלין, 1942-גרמנים הגיעו לסוסנוביצה בה

עברנו לשם במשפחה . בבונקר שנחפר מתחת לרפת בחוותו בכפר ליינו משפחתונוקונסטנטה סופרוניוק הציעה להחביא את 

 3X4כל שטחו היה . יו קשים מאדתנאי מחייה בבונקר ה. כולל דודים עם תינוק בן שש שבועות וסבתא. איש 11מורחבת של 

את הלחם . קצת לבן ולחם, בכמות שהספיקה רק לשתיה, יתה מורידה לנו דלי מיםיאשתו של קונסנטה ה, פעם ביום מריה. ר"מ

לנו לצאת מהבונקר ויכ. האוכל היה במסווה של אוכל לחזירים. וזאת בכדי שלא ילשינו, בסתר מהשכנים, פה בלילהותה איהיא הי

  . תה מעלינויהסודי רק מאוחר בלילה ורק לרפת שהי דרך פתח

, הוא הועבר לקרובי משפחה של זוג סופרוניוק, ימשוך תשומת לבם של השכנים בבכיו, ניק'מחשש שהתינוק בשם מרדכי רדז

כיום . םבסוף המלחמה אספנו אותו בריא ושל. שם קראו לו בשם בדוי ואף הומצא סיפור כיסוי עבורו. אשר גרו בחווה מבודדת

י נאצים בחציים של "אך הם נתפסו ע, בשלב מסוים הוריו של מרדכי החליטו לעזוב את הבונקר . קנדה, מרדכי מתגורר בטורונטו

פה לכבודה מצות מתפוחי אדמה ויתה איומריה ה. דוקה בדתהאתה אישה יסבתא הי . והוצאו להורג, נהר בוק לכיוון אוקראינה

ה היו כ מעשיהם  .מיכות כדי שנוכל לצאת ולחגוג חג בביתםשתה מכסה חלונות בירוניוק היכמו כן בפסח משפחת סופ. בפסח

  .זה היה עולה להם בחייהם, מסוכנים שאילו אחד השכנים היה חושד שהם מחביאים יהודים 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

במהלך תקופה קצרה שהינו , שם נתקלנו באנטישמיות ושנאה חזקה מצד פולנים, ב'לאחר המלחמה יצאנו מהבונקר ונסענו פרצ

לכן . ניב היו גרים הרבה יהודים לפני המלחמה'בדרז. ינב בשמכוז שלזיה'משם המשכנו לעיירת דרז. יהודים 11נהרגו , בעיר 

התחתנו בשנת . מיידנברג צילה, שתיי את אשם גם הכרת.ודים ששרדו את השואה מכל קצבות פוליןלעיירה זו היו מגיעים יה

  .1957בשנת  ץוכך עלינו לאר. את גבולות המדינהבאותה שנה ראש ממשלת פולין נתן אישור ליהודים לעזוב . 1956

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, התרבותיתפעילותך הציבורית או , תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

התגייסתי לשירות סדיר בצבא ושירתי שנה . ניגרואז בקיבוץ ג. רות לידי יבנהבהתחלה גרנו תקופה של מספר חודשים במעבו

יוק שנקשרה אלינו מאד משפחת סופרנ .שם נשארתי עד פנסיה, התקבלתי לעבוד בבנק הפועלים. לאחר מכן עברנו לבת ים. וחצי

נכדיהם והנינים ביקרו , לדיהםי. עד היום נשמר קשר חם בין משפחות. ינב'אחרי סיומה עברה איתנו לדרז, בתקופת המלחמה

  .אני ממשיך להודות להם כל חיי.  המשפחה קיבלה איתור של חסידי אומות העולם מטעם יד ושם. נו בארץ פעמים רבותאצל

  

 

  2013ספטמבר , בית אלעזרי, נסקיי'ברוציצבוריס  :ראיון

  


