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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  אקסלרוד
  :שם פרטי

  שמשון

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

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

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                               אקסלרד

  בלועזית
AXELRAD                                               

  :המלחמה או בתקופתה לפני שם פרטי
                                                            שמשון

   בלועזית
SHIMSHON                                               

:                     מין
 נ/  ז   

   :לידה תאריך
19.11.1935 

    :לידה עיר
                                                        יהצחבל  גלי, האקולומי 

   בלועזית
                                                           

  :ארץ לידה
 פולין

  :של האב שם פרטי
  יוסף

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 יפה ויסלברג

                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   יהצחבל גלי, ה אקולומי

   בלועזית
                                          

  :ארץ המגורים
  פולין

 
, תיכון, יסודי( :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )אוניברסיטה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה ןחבר בארגו
  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  
                                                                                                              יהצחבל גלי, האקולומי  

  :ציין את שמו, במידה והיית בגטו
         האגטו קולומי

                                                                                                                                                      

                                                                                                              ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                               :              מקום  השחרור

             רומניה
 

  :  תאריך השחרור

 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים
  

  

   :בדרך לארץ ותמחנ/מקומות
  סוריה,לבנון,טורקיה,בולגריה

  :עליה שנת
1944 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .ה שבפוליןבקולומיא 1935נולדתי בנובמבר 

  .היינו משפחה מאושרת ואמידה, להורי היה בית מסחר לגרעינים וקמח, מסורתית-משפחתי היתה דתית
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
דים פעילות ותפקי, 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; להצלתך באופן משמעותיסייע 

זו היתה , י הגרמנים"ותר היא נכבשה עכשנתיים מאוחר י. נכבשה העיר בה התגוררנו לפי הסכם ריבנטרופ 1939בספטמבר 
  .האות לתחילתה של ההשמדה

. נציגי הגסטאפו המקומיים הגיעו עם משתפי פעולה מקומיים על מנת לחפש משפחות יהודיות ולהחרים להם כסף וזהב
אמרו מאום  הורי חזרו לאחר מכן כי לא. כשהגיעו לביתנו הם היכו אותי עד לאיבוד ההכרה ואת הוריי לקחו עימם לחקירה

  .בחקירתם

  .עד להקמת הגטו אסור היה לנו לצאת מהביתו נאלצנו לענוד טלאי צהוב
בכל בוקר היתה עוברת עגלה עליה היה מעמיסים את גופות , שם התחילו הזוועות, האהועברנו לגטו קולומי 1942במרץ 

  , ההרוגים
  .חלק מהמראות הקשים מלווים אותי עד היום

הוא ראה שיצאנו מהמסתור ואמר לנו , לבית גסטאפוערב אחד פרץ קצין , הבית ברצפתבמסתור שהיה  התחבאנו, אנחנו ניצלנו

  .כך קיבלנו את החיים במתנה. הוא כיסה את פתחו והפך את הבית כדי להראות שעבר חיפוש, מידלחזור 
בדרך ירו . ו לכיוון הגבול הרומניהצלחנו מספר ניצולים לארגן מילוט ורצנ, שרפו היורדנריין את הגטו, לקראת סוף המלחמה

  . היו אנשים שנורו ומתו, לעברנו
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא

   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  .לנו חסות שוויצריתי הפולנים וקב"כשהגענו לרומניה חיינו כפליטים עד לקבלת דרכון שהונפק ע

הוא היה אמור לחזור לפולין אך ברגע האחרון אמי שילמה שוחד של תכשיטים וזהב שנשאר ברשותה , אבי נתפס ברומניה
  .והוא שוחרר

  .לחיפה םעד למעבר ראש הנקרה ומש נסענו ברכבת מבוקרשט. קיבלנו אישור עלייה לארץ ישראל 1944בנובמבר 
  .למספר ימיםנקלטנו במחנה העולים בעתלית 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  .שם הצטרפתי לעליית הנוער עד לסיום בית הספר העממי. ה לבת דודתו של אבי"כשהגעתי ארצה נשלחתי לכפר הרוא
  .ובהתגברות על הפחדים איתם חזרתי מהמלחמה ילד מהכפר עזר לי בהתאקלמות

שלוש שנים מאוחר יותר חזרתי לבית הספר התיכון ומשם .למדתי ליטוש יהלומים ועזרתי להורי בכלכלת הבית 1949בשנת 

  .כימיה ולאחר מכן עברתי ללימודי הנדסת מכונות בטכניון בחיפהלמדתי . המשכתי לאוניברסיטה העברית
  .החיים עתה הם פיצוי הולם לכל מה שעברתי. שלושה ילדים נהדריםאני נשוי באושר ואב ל

  
  
  

  2012מאי . חיפה
  

  עדי מלכא :עריכה
  

 

 


