
 

  "ְלדֹורֹות"

  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול 

  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  www.ledorot.gov.ilאוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו . וחינוכית

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית ledorot@pmo.gov.il: ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא      

  .נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר      

  02-5605034: או בפקס5112401ויטה בני ברק  מגדלי 2512. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר   

  .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא 

  שם משפחה ושם פרטי כיום

  :שם משפחה
  אלון

  :שם פרטי
  אדוארד 

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה             

  במקומות המסומנים) גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  פוירשטין

  בסוק

  בלועזית
Feuersetei ,Basik 

  :שם נעורים
 

  אדוארד :בתקופתההמלחמה או שם פרטי לפני
  

 EDWARDבלועזית
 

:                     מין
 ז    

  :תאריךלידה
7.07.1937 

  סטנוסלבוב):מחוז, ישוב(מקום לידה
  

בלועזית

STANISlAWOW 
 

  פולין:ארץ לידה
 

  יוסף פוירשטין :שם פרטישל האב
  

  קיברטה בס :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  ה'לנצ:לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
  

  בלועזית
Lanczyn 

  :ארץ המגורים
 פולין

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 ס"לא הייתי בבה

לא יכולתי :המלחמהמקצוע לפני 
  ס וללמוד מקצוע"ללכת לבה

  

  לא:  או בתנועה חבר בארגון
  

  פולין , מחוז סטנובסלבוב): ארץ, מחוז, ישוב(מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 

 ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?אילו ומתי? האם היית במחנות

  :              מקום  השחרור
. ssנכנס הצבע האדום הרוסי בו התרחש קרב ארטילר מול דיביזיה של ה 1944באפריל 

  . השתחררתי כאשר הרוסים גברו עליהם

  :  תאריך השחרור
 1944אפריל 

  ?המחנהשם ? האם שהית במחנה עקורים
 

  ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  



 

  :עליה שנת  :מחנותבדרך לארץ/מקומות
 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון:)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  

כמו כן הוריי למדו . אבי בוגר כלכלה ואמי למדה את השפה הלטינית ויוונית עתיקה. אינטליגנטיתמשפחתי הייתה משפחה 

משפחתה של אמי הייתה עם היסטוריה , לצד זאת. המשפחה הייתה חילונית ולא שמרנו על כשרות או חגים. רוקחות בווינה

  .רבנים במשפחה 31דתית מפוארת שכללה כ

  

. ביתנו בית מרחקת שהיה ממוקם בביתנו כך שגרנו בבית ובו בזמן שימש כעסק מפרנס להוריהם הקימו ב, מתוך לימודי הורי

  . אבי עזר פעמים רבות לתושבים מקומיים שהיו עניים גם בייעוץ ונתינת תרופות ובכך מנע מהם להוציא כסף

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מוותמחנות וצעדות , גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי סייע /ארגון יהודי/האם אדם, לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

  ):אווקואציה למרכז ברית המועצות/פינוי, הגירה בכפייה/בריחה; באופן משמעותי להצלתך

  

המצב , לצד זאת. מכיוון שלהורי היו יחסים טובים עם המשטרה האוקראינית. וח מחשש גדול לחיינונאלצנו לבר 1942בסוף 

רצו לבצע ) אב ובנו(ל 'באחד המקרים משפחת קורז. את בית המרחקת ויסלק אותנו חשייקהיה קשה שכן הממשל חיפש גוי 

בכך הצלחנו . שכנע אותם ולגרום להם לוותרהוא הצליח ל, מאחר ואבי היה בקשר טוב עם ידיד מכובד בשם פרנצקו. זאת

הגרמנים . יהודים לפני המלחמה 5,000-בעירייה שבה היו כ ואני היינו היהודים היחידיםלהישאר עוד זמן עד למצב בו הוריי 

  . דזמן ולשרואת האנחנו הצלחנו למשוך , המשיכו לחפש רוקח לא יהודי  ומאחר שלא מצאו שכן תושבי האזור היו מאוד עניים

. האירוע הראשון שבו הייתי קרוב במיוחד למוות הראה כאשר אבי היה בכפר אצל חבר ואמי ואני נשארנו בבית המרחקת

  . גרמנים חיפשו יהודים ברחבי העירייה ולקחו אותנו

  

לות על עגבהמתנה להוצאה להורג בשיטה בה מעמיסים  תהאוקראינייהודים והוכנסנו לבית סוהר של המשטרה  30-40היינו כ

האם הרוקחת ובנה גם , יד ליתג" "שאלה אותו היא שוטר אוקראיני ו ועברדלת הליד  מדהאמי ע. סוסים ונוסעים ליער ויורים

. למזלנו המפקד הלך ומפקדו אמר לו שצריך לשחרר אותנו וכך חיינו ניצלו". המשטרהמפקד לך תשאל את ? צריכים להיות פה

הם נתנו לנו ). תרנגול: באוקראינית פירוש השם(קואוטקראו לו . אני זוכר שישבנו ליד מפקד המשטרה שנתן לנו לשתות ולאכול

בזכות  .לו כחצי שעה לפני שהרגו אותנולמעשה חיינו ניצ. תה ועוגות טובות מאוד וכל שאר המסכנים נכנסו לעגלות וירו בהם

  . ניצלנו, שהיה ביחסים טובים עם הורי קואוט

  

אני זוכר שראיתי אופנוע נוסע . 5התרחש ביום יפה בסתיו בו הלכתי בלי מגן דוד והייתי בסביבות גיל , נוסףאירוע משמעותי 

 .הגיעו SSאמרתי להורי שה. עם כובעי פלדה SSבאופנוע יושבים שני גרמנים מכוח ה". סירה"שאליו מחובר מושב ישיבה 

בטענה שזאת מכוון שמחר נוסעים להרוג את  זולטי 50המשטרה וביקש מאבא שלי שילווה לו מפקד הגיע בן  18:00בשעה 

גברת קלוצינסקי אבא דאג לנו דרך קשריו עם . רמז שנסתלק באופן מיידי, דרך הבן שלו, ככה העביר המפקד. הפושעים

  . שם שחררו אותנו 1944עד לאפריל ין והסתתרנו שם במסתור 'מסתור יצאנו ללומדזלנו  שהכינה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(



 

  

ירדנו לכביש ותפסנו משאית צבאית שלקחה אותנו , "תצאו, אתם חופשיים"הבנו שהשתחררנו כאשר החייל הרוסי אמר לנו 

קילומטר  30שכן החזית נעצרה במרחק של  היו קרבותבאותה תקופה עדיין . גרנו בבניין שהיה מלא ביהודים". קולומייה"לעיר 

סי אמר לנו מפקד במנהל הצבאי הרועברנו לצרלוביץ שברומניה לשעבר שם . בסכנת חייםמשם וכך במהלך חודש וחצי היינו 

. זסטאבהנסענו לעירייה בשם . והציע להורי לפתוח שם וכך עשינו זסטאבהשאמנם זה מסוכן אבל צריך לפתוח בית מרחקת ב

  .פירות וירקות מדהימים, היה שם כל מה שאתה רוצה, הרגשנו כמו בגן עדן חקלאי יפיפה

  

לשטחים גרמניים , הגענו לפולין. חי ברית המועצותאמרו שאנחנו אזרחי פולין וצריכים לחזור לשם או לחתום ולהיות אזר 

התחלתי . שם ההורים שוב הקימו בית מרקחת). נהרשפת ה(ק 'שפולין קיבלו אחרי מלחמת העולם השנייה לעיר בשם בז

, בפוליןלצד לימודי  .עם מורים מצוינים  נכנסתי לתיכון מצוין, למזלי. כוןללמוד וקפצתי כיתות בבית ספר עממי כך שנכנסתי לתי

לארץ ישראל רצינו לעלות  . גם כיום אני נוהג להתאמן בקביעות. בהתאבקות קלאסיתהיה לי תחביב שכלל תחרויות מקצועיות 

ללא אבי שנפטר בגיל , בחודש ספטמבר 1957עלינו ב. לא הרשו לנו לעלות, אבל בגלל שהיה חוסר ברוקחים בפולין 48בשנת 

  . כך שנשארתי רק עם אמא 1954

  

  י על חייך  בארץ/ספר נא

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  

גרנו . כשסיימתי יכולתי כבר לקרוא מעריב. זה היה אולפן שבו עבדנו ולמדנו". גבעת ברנר"עם הגעתי לארץ הלכתי לאולפן ב

מיד שסיימתי את האולפן . אמא מצאה עבודה בעכו הודות לעברית הטובה שלה שלמדה עוד כשהיינו בפולין. הבנהרייבמעברה 

  . מחצבה עד לצבאעבדתיב

  

 3והיו מעסיקיי במשך מאוד יפה  יהם התייחסו אלי. והסתדרו טוב 1948האחים פייר שעלו ב, בארץ הכרתי את שכני בפולין

ועד יושב ראש היה השכן שלי  .השתחררתי מהצבא 1961למאי  4ב. 13גדוד , לגולני 1958במבר חודשים התגייסתי לצבא בנו

, אדי: "אמר לי, יוסקה שמו. והבטיח שיסדר לי עבודה) עיר שבה גרתי עם אמי(עובדים במפעל לקריית הפלדה על יד עכו 

מנהל כוח האדם היה בן אהרון  , הגעתי לקריה". אתה מחכה לי ואנחנו נוסעים ביחד לקריית הפלדה, מחרתיים יום חמישי

הסיבה לכך היא שהייתי חייל מצטיין פעמיים . בן אהרון ביקש ממני תעודת שחרור ושאל מה אני רוצה. שהיה בעברו סגן אלוף

בן אהרון המליץ לי . לעבוד לזמן ממושך כדי להרוויח כסף ללימודיםאמרתי לו שאין לי כסף ואני רוצה . הן בטירונות והן בשירות

לעבוד כשבוע אחרי  כך התחלתי . הוא אמר למנהל ההתכה שאין צורך שאלך למשאבי האנוש. בוד בהתכה שם יש פרמיותלע

שנים של לימודים סיימתי תואר בהנדסת  4לאחר . התחלתי ללמוד בטכניון, כשסיימתי את עבודתי במפעל. שהשתחררתי

בעשר השנים בארץ . תי בחורה מרוקאית בשם מזלבאותם הזמנים הכר. מכונות ועשיתי מאסטר למתמטיקה שימושית

  . עבדתי בטימנה ורכשתי לי דירה, הסתדרתי כלכלית

  

לא להסתפק , כמו כן. ללמוד וללמוד וכמה שיותר ללמוד בכמה שיותר תחומים וכמה שיותר: לדורות הבאים אני רוצה להבהיר

אני יכול ללמד מרחב עצום של מקצועות וכך לומד כל . דתימכיוון שאני למ? למה. מלמד ועובד, 77אני היום בן  .במקצוע אחד

כיום . זה דבר מאוד חשוב שהופך אותך למבוקש. ביתי מלא בספרים בלי סוף וגם היום אני לומד משהו חדש בכל יום. חיי

ק בכך אני ממליץ שאם אתה כבר לומד אז תהיה מומחה בתחום שלך אך לא להסתפ. חברה מודרנית זה רצוי והכרחיבללמוד 

  . לעיתים אני רואה אנשים שיש להם חצי מושג במקצוע שלהם וחבל. ללמוד גם לרוחב, ומעבר לעומק

  

אנחנו צריכים יום אחד לעזוב . מסר שני זה להתאמן ולאכול נכון ולהבין דבר אחד שאנחנו לא נשארים לצמיתות על כדור הארץ

מכאן אצטט את מה שאמר לי בזמנו . אז מצד שני לא לקחת את עצמנו ברצינות כל הזמן ולהקפיד ליהנות מהחיים תוך צניעות

לא סיגריות , מעשן ומלא בסוכרים או שתאכל בצניעות ואל תשתולל, אתה אוכלאו שתשתולל כמו ש, תראה אדי"קה רר אד"ד

  .  הוא צדק". 60אם אתה רוצה לעשות עוד סקס אחרי גיל , ולא דברים אחרים



 

  2014מאי , אילת: ראיון

  

 


