
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  ווינברג :פחהשם מש

  

  מנחם :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

    לא ידוע: איתו נולדתישם משפחה 
                                            

                                              בלועזית
 

  לא ידוע :איתו נולדתישם פרטי 
                                                      

   בלועזית
                                            
:    מין

                כרז
   :לידה שנת

1943 
  :  דהעיר לי

                                                              

 הונגריה :ארץ לידה                                                בלועזית

   :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
   :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

   בלועזית
            

                                

  הונגריה :ארץ המגורים

 

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

   

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
              )מורה, נדלרס, תלמיד(

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

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

                                                                                                
        ציין את שמו ,במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                             

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  אושוויץ

  בלועזית
 

                                                                       :דע לך כי הנך אדם חופשיהמקום בו נו
 

  :  תאריך השחרור
  

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

1960 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  תאודור הרצל



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

 ,על פי מה שסופר לי ,נולדתי. פנחס ושיינצל ,משפחת ווינברג - משפחתי המאמצת ל ידישם זה ניתן לי ע. נברגשמי מנחם ווי

ולא ידוע  ,ק ולא הכרתי את הוריי או אחים ואחיות ושאר בני משפחהאינני יודע תאריך מדוי. 1940-1943בהונגריה בין השנים 
כנראה שהוא סימן את . 2קעקוע של הספרה  -ויש לי סימן ברגל ימין, יץידוע לי שהייתי במחנה אושוו. התנתקתי מהםמתי לי 

  .במחנה 2בלוק או צריך מספר 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

לבית  נלקחתי. בהנהלת הרב אליעזר זוסיה צות הבריתבאר נטוי'הגעמותה שאותה מימן ארגון י ל ידנאספתי עאחרי המלחמה 

לאחר שבית  .7שהיתי במקום עד גיל ו 3-4הייתי אז בערך בגיל . סקולין היתומים שהוקם ברומניה בבוקרשט שנקרא בית
דים שרדות ברחובות בוקרשט וניסיתי לשרוד עם ילייצאתי למלחמת ה, המשטר הקומוניסטי ברומניה בידיהיתומים פורק 

מכיוון שלא היה היכן לישון היינו ישנים כמו הומלסים מתחת . מפחי אשפה ונעזרנו באנשים טובי לבאספנו אוכל . יהודים אחרים

לעיתים הרומנים  ,שניסינו להתפרנסכוגם  תנכלויות מהרומנים בכל מני דרכיםלעיתים ספגנו ה. לגשרים וכנסות וחצר של בתים
  .אך לא איבדנו תקווה .שלמיםלרעה ולא מ היו מנצלים אותנו

סיה שפתח שוב בית יתומים הרב אליעזר זו ל ידיעשוב נאספתי עד ש, בודד ללא משפחה ,10חייתי במצב הזה עד גיל 

כשהשלטונות רצו שוב לסגור לו את המקום ולקחת . תוך הדירה שלו ודאג לנו ולכל צרכינולילדים  10הוא אסף עוד . בבוקרשט
משפחת ווינברג  ל ידיואומצתי ע ,ב פיזר אותנו אצל משפחות של יהודים בבוקרשט שלא היו להם ילדיםאותנו תחת חסותם הר

. ושייצל הייתה הטבחית בית הכנסת פנחס היה השמש של. 11הייתי אז בערך בגיל . היום הזהשאני נושא את שמם עד עצם 

  .ינברג מנחםבתקופה הזו שוחררה הניירת שלי לפי השם המאומץ וו

. משם לאוסטריה ואז לוונציה ,יוגוסלביהעליתי עם הוריי לארץ ישראל דרך  ואז, לערך 17תי אתם בבוקרשט עד גיל יחי

  .באיטליה עלינו על אניית תאודור הרצל והגענו לישראל

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  
שנתיים אחר כך . לנחל המוצנח –ל "התגייסתי לצה 18בגיל  1961ב .הביאו אותנו לצפת לשכונה הדרומיתבהגיענו לארץ 

  . כמאבטח וכמלצר ,תה עליתי ארצהישא ,עבדתי על אניית תאודור הרצל. השתחררתי

. נכדים ונין אחד 14כיום יש לי . ילדים וילדה נוספת שאימצתי 4 התחתנתי עם רעייתי זהבה ונולדו לנו 22בגיל  1965 שנתב

  .יצאתי לפנסיה. ובמפעל ורד הגלילבהמשך עבדתי במקורות ונהג הסעות 
כפי  ,להמשיך את מלחמת הישרדות של עם ישראל .המסר שלי לדורות הבאים הוא לא לאבד תקווה ולעולם לא להתייאש

  ".'חיזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים ל ה, םעדי עד צור עולמי' ה ביטחו ב"שנאמר 

  
  

  גבי יעקבי: ראיון

  2013אוגוסט , צפת


