
 

  "ְ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, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

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

       

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה   :שם פרטי
  חיים  רוזנטל

  תקופתההשואה ובפרטים אישיים לפני                                    
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

  בלועזית  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים

            Rozental           רוזנטל                                                
:       מין   :לידה תאריך   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

           Haim                 ז 1916      חיים    
 :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה   בלועזית

   Indura                        בלארוסו פולין   ליטאז גרודנו ליד הגבול עם מחו-  )בעבר אמדור(אינדורה 
    :של האב שם פרטי   :שם פרטי ושם נעורים של האם

 רבקה רחל   אברהם אלטר
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
  : לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
       Indura                   בלארוס  קריניקעיירה , אינדורה 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
 שנתיים בישיבה תיכונית                                 החלוץ הצעיר

  
  עיירה קונין): ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                                                                                  
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

נסטוחוב'צ   1942 -  , 1942-1941 -אוסטרוביץ, 1941 -ורשה

       ?אילו ומתי? האם היית במחנות
  

  :     מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
  

   ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   )ציין מקום(ת לאחר השחרור חזר/לאן עברת
   רומניה – רהאטימישו

  
   : :בדרך לארץ מחנות/מקומות  :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה

  צרפת , איטליה 1947  "המפנפטריס "
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

 היו לי. רת ביתקאמי עואבי היה סוחר תבואה מכובד ואמיד .  מהם היו יהודים%90-כ,  נפש2000-בה היו כנולדתי באמדור 
   .ונספתה עמם –ם שני ילדישהיתה נשואה עם ינטקה -ו,  לפני המלחמהישראל שעלו ל,ה ומריםבפרי:  אחיותשלש

 ביתנו היה - עשירה בספרים ספריהבבית הייתה לנו  .פתוח ומתקדם,יחד עם זאת מאוד ציוני  אך מסורתי–ית יהודי זכור לי ב
 .יצחק גרינבויםבראשות  - םיהציונים הכלליתנועת אבי היה מועמד לראשות העיירה וממנהיגי  .דמהיוק חזנות ,בית של תרבות

בלילות שבת  . אכלו על שולחננו בחורי ישיבה,באופן קבועבימי ראשון וחמישי ביתנו היה הגדול ביותר בעיירה ופעמיים בשבוע 
 ,חזנים ,שליחים –לעיירה התארחו אצלנו  כל אורחי העיירה הנכבדים שהגיעו .אבי נהג להזמין אורחים ועניים לסעוד איתנו

   .ל"בקביעות למוסדות הציוניים כמו קקי תרמו יהור .)ת ישראלל פנחס ספיר שהיה לימים שר בממשלזכור לי ביקורו ש (נכבדים
ידיש ולא ידיברנו בינינו , זכור לי כי היו לי חברים יהודים בלבד.  בעיירה"החלוץ הצעיר" כשהקמתי את תנועת 14.5הייתי בן 

ות זכורות לי פעול .למדתי בישיבה בעיירה קריניק יירהלאחר שסיימתי בית ספר עממי בע. בבית הספר למדנו עבריתופולנית 
 .גדולה עם דגלים ותזמורת בעד הרעיון הציוני וארץ ישראל ג בעומר אורגנה הפגנה"למשל בל, מען ארץ ישראלשונות ל

למרות בקשתי לעלות  ,20בגיל  ,1938-ב .כשהמטרה הסופית הייתה לעלות לארץ ישראל" הכשרה" יצאתי ל16כשהייתי בן 
  .באותה שנה נפטר ,נטל אלטר רוז,אבי .יסתי לצבא הפולניי גו,לארץ ישראל

  
  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, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
  .סטוקיבביאלהממוקמת  18 שירתתי בצבא הפולני בחיל הרגלי באוגדה מספר 1939כשפרצה המלחמה בספטמבר 

 ."רבורג אין אלטשלוסאינסט"בכלא  1940עד בשבי  הייתי .רתתיינלקחתי בשבי יחד עם כל הבריגדה בה ש 15.9.1939-ב
 כתוצאה מהחורף ".גיידס אונד טייטן שטראסנבוי" -בחברה הגרמניתעבדתי . היו כלואים רק שבויי מלחמה יהודיםבכלא זה 

   התחננתי שלא יעשו זאת-ואף עמדתי בפני קטיעת רגלי "1סטאלאג "אושפזתי בבית חולים לשבויי מלחמה העבודה הקשה ו
 הועברתי 1940בסוף  . קטעו לי אצבע ברגל ימין ונרפאתילבסוף .לא אהיה כשיר לעבוד ולא אשרודכי ידעתי שאם יקטעו רגלי 
במרס  .פיקוד חיילים אוקראיניםתחת ביאלה פודלסקה שם נאלצתי לעבוד עבודות כפייה קשות  -למחנה הכפיה קסרקטין 

 . בתקווה שמשם אוכל להגיע לארץ ישראל וחזרתי לוורשה"תעודה לבנה" קיבלתי תעודת נכה -   שוחררתי כנכה1941
עסקנו בחיי תרבות וארגון קבוצות נוער  .סטפן גרייק ועוד ,צביה לובטקין ,יצחק צוקרמן הצטרפתי לקיבוץ שבו היו גם חברים

היודנראט אירגנו מדי יום ביומו  . בעבודות כפייה מטעם היודנראטעבדתי  שם,שהרנאלצתי לעבור לגטו ו .לפעילות ציונית
ח ובר הצלחתי ל. פחם ועודעמסתה ,וי שלג פינ,ניקוי הריסות :עבדתי בעבודות שונות. קבוצות עבודה על פי דרישות הגרמנים

טו גמגם בסוף ברחתי ל .ן הגסטאפויתחמושת בבנ במפעל ה שם עבדתי גם כן בעבודות כפיי,נסטוחוב'צמשם ועברתי לגטו 
חיסול הגטאות על ידי הגרמנים ושליחת  עם תחילת .ם של איכרים פולנים הסתתרתי בסביבה בכפר סיצימן בבתי.נסטוחוב'צ

. להכין בסיס להקמת קבוצות פרטיזנים יהודייםכדי  עם חבר נוסף ליערות קלץ ברחתי ,1943-היהודים למחנות המוות ב
 .עם הגרמניםפעולה ו ל אנושיים הצלחנו לאגור נשק ויצאנו נגד אותם פולנים ששיתפעבמאמצים ולנו  בעזרת פולנים שעזרו

 לאחר פעילות של כשנה וחצי חוסלה יחידתנו על ידי פרטיזנים פולנים .יםהצלחנו לפוצץ רכבות שהובילו נשק ותחמושת גרמני
 הצלחנו להסתתר קרוב לשנה בעזרת . פרטיזנים20מעל  קבוצה של  איש בחיים מתוך10נותרנו  ".אקא"קבוצת –אנטישמים 

עד השחרור על ידי  כך .ללא כל תמורה חומריתו ןבמקלטים ובמרתפים תוך סיכון חייהתירו אותנו כמה משפחות פולניות שהס
  :עו לנוילניות שסיוהפ המשפחות .הרוסים

  משפחת פנדלק 
  "  אומות עולםתחסיד" לימים הבאנו אותה לארץ לקבלת תואר - טולקה איידס' גב

  אפלה 'יאנק צמר 
  שנה בברית המועצות לניצחון על הגרמנים60לרגל חגיגות , קיבלתי אותות ומדליות -ם נגד הגרמניפרטיזן כלוחם  -על לחימתי

  . במיוחדיוקרתית מדליה -וקוב'מדליה של הגנרל גיאורגי זו בלארוסמדליה של  , רוסיה-מ"היבר מדליה של : מדליות3קיבלתי 
  

 בעלה , ינטקה,אחותיו 1943-נספתה בש , רוזנטל רבקה רחל,אמיוביניהם , ניספו בשואה , הולדתיתיריע, כל יהודי אינדורה
   .ושני ילדיה

  
  
  

  



 

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

 ם שונותנשלחתי לעריומן וסטפן גרייק שם נפגשתי שוב עם יצחק צוקר ,נסטוחוב'צל חזרתי , עם סיום המלחמה,1945בשנת 
 פעילותשם בעזרת , זייפנו תעודות של יוונים כדי לעבור לרומניה .לחפש ניצולים ולארגנם לעליה לארץ ישראלכדי פולין ב

מרומניה ליוגוסלביה וכן מהונגריה ליוגוסלביה  "עפלהה"הו" בריחה"הפעילות ארגוני לארגן את   הצלחנופרטיזנית יוגוסלבית
לאחר שנה וחצי של  .מסמכים מזויפיםב השתמשנו ותחוקילא  פעילות זו היתה  שכן,כל זאת תוך סכנה גדולה. משם לאיטליהו

שם ריכזתי מספר קבוצות  .) של האפיפיורץליד בית הקי( יד רומאלש גנדולפו עבודה מסוכנת זו עברתי גם אני לאיטליה לקסטל
פטריס "בשם אניה קטנה הפלגנו בומשם צרפת עברתי ל 1947-ב. ברומא" צעירהחלוץ ה"תנועת נבחרתי לחבר מרכז  .עליהל

 יהודים עוד 9,000-עלו לישראל למעלה מבמסגרתה ' זו הייתה עלייה ד .חלק הארגוני של המסעעל ההייתי אחראי . "פנמה
הגיעו לאחר הכרזת ולים  של הע רובם. ארגנואני וחבריי עודות המזויפות שזאת הודות לת. בטרם עזבו הבריטים את הארץ

 .למשטרת הגבולות של המנדט הבריטי עוד קודם לכן חלקם הצליחו לעבור מבעדו ם"האו
  .'עלייה ד עתלית בשערבנרשמתי בספר המעפילים ומארגון ההגנה  קיבלתי תעודת הוקרה -'על פועלי למען עלייה ד

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ,  צבאישירות, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
 בו , קיבלנו בית בקרית חיים המערביתמכןלאחר .  והתקבלנו על ידי מזכיר ההסתדרות בחיפה1947הגענו לחופי חיפה בסוף 

 כנציג העלייה רביתנבחרתי להיות חבר מועצת העיריה בקרית חיים המע .הקמנו קיבוץ עירוני של עולים פרטיזנים לשעבר
 עם בואי אך, ןנסעתי לבקר. 1936 בשנת ד לעלות ארצה עוושהקדימ מרים ופריבה ,יות אח2  ליומכל משפחתי נותר .החדשה

 ,פסי הרכבת ,הייתי בין משחררי אבו טור .ונשארתי בירושלים" הגנה"מיד התגייסתי לולירושלים פרצה מלחמת השיחרור 
 הייתי . שנים8עבדתי שם במשך וירושלים " תנובה"התקבלתי לעבודה ב מלחמת השיחרור עם תום .המדפיס הממשלתי ועוד

 23בתפקיד זה עסקתי במשך .  נקראתי לעבוד במועצת פועלי ירושלים כמנהל מחלקת הקליטה1958-ב ועובדיםהחבר בועד 
העפלה עזר לי להבין את העולים ניסיוני הרב בתקופת המלחמה וההעפלה בארגון ובטיפול בניצולי השואה ובמחנות . שנים

במסגרת עבודתי קלטתי אלפי עולים  . היהודיתזכיתי להערכה רבה ממועצת פועלי ירושלים ומהסוכנות .ולסייע בקליטתם
 עזרתי ,מציאת שיכון ועבודהסיוע בפעלתי ל .ברית המועצות ועוד ,מצרים ,מרוקו ,הונגריה ,ןליופ ,רומניה כמו מארצות שונות
כך למשל סייעתי למשתכנים  .תרבות ,דיור ,עבודה -שוניםה בתחומיםומשפחה ממש באופן אישי להיקלט בארץ לכל משפחה 

, ופעלתי רבות בצד התרבותי של שכונות עיר גנים שניבנו תוך כדי הגעת העולים,  מימון להקמת משקי עזרלהשיגבקסטל 
 בתפקידי זה פעלתי ,קת התרבות במועצת פועלי ירושליםמוניתי למנהל מחלבהמשך  .צריפים–" אזבסטונים"ששוכנו תחילה ב

 בהיסטוריה של ,אירגנתי חוגים קבועים והרצאות בידיעת הארץ . התרבותית והחברתית של העולים,הלאומית להשתרשותם
רה כך העמקנו את ההכוהשתדלתי שיתארחו בקיבוצים שונים ובמפעלים  .ארגון טיולים ומסיבות חגים ,האקטואלי ,עם ישראל

  . שניםהעם רבים מהעולים נשארתי ביחסי ידידות לאורך  .הלאומית ואת ההזדהות עם הארץ
ארגון "פעלתי ב כמו כן . והמשכתי בפעילות ציבורית בועד השכונה בקרית משה בה אני גר65פרשתי מעבודתי כגימלאי בגיל 

לחיילים על השואה ועל פרטיזנים יהודים והקפדתי להעביר ביום השואה הרצאות לבני נוער מדי שנה בשנה  ".הגימלאים
 הוזמנתי והשתתפתי בטקס חתימת הסכם השלום עם ירדןכאות הכרה ממשלת ישראל על פעילותי הציונית  .שלחמו בנאצים

  .ן והמלך חוסייןעם ראש הממשלה רבי -1994-ב
סמוך להקמתו של , ים שלחמו בנאציםבהר הרצל לכבוד לוחמים פרטיזנים יהוד כובדתי להדליק משואה ביום העצמאותכמו כן 

  . נכדים2- נכדות ו3 חתנים 2 , בנות2יש לי ,  אני נשוי,זכיתי להקים משפחה בישראל .מוזיאון יד ושם
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