
 

  "ְ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 . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

  ניר :שם משפחה

  

  אדם :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           שיינפלד: שם משפחה איתו נולדתי

                                            

                                             Sheinfeld בלועזית
  

 
  אברהם/ אדם   :שם פרטי איתו נולדתי

  

:                     מין       Adam / Abraham בלועזית

    זכר
  : שנת לידה

1/7/1937 
  'דרוהוביץ:  עיר לידה

                                                              

      Drohobych בלועזית

                                           

  פולין :ארץ לידה

 
  ישראל :שם פרטי ושם משפחה של האב

  

  קרולינה קריינדל :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    'דרוהוביץ: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

  Drohobych בלועזית

 
  פולין :ארץ המגורים

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

  :או בתנועהחבר בארגון 

    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

     רנוביץ'צ: מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
      רנוביץ'צ :ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  cernovich בלועזית

                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                    רנוביץ'צ :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
   8/1944: תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  )ואיטליה

 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנת עליה

  

1956 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  ירושלים



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                           

אבי היה . אפילו תפוזים בבית ולמיטב זכרוני גם פסנתר כנףבבית  היו לנו .בה רמת המחיה הייתה גבוההלמשפחה נולדתי 

ייתה דתית משפחת אימי ה. גרנו במרכז העיר מול העירייה. פרקטיקה פרטיתלו גם קליניקה הייתה בפוליפרט לעבודה ו רופא

כו כך גם עם ליים ונמשאהיו נורמשלנו החיים . מיד מאודאיצרן וסוחר יין י נהג ללכת עם לבוש יהודי מסורתי והוא היה סב, מאוד

  . זורכניסת הצבא האדום לא

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

או  בריחההשתתפות ב, במחתרתות ותפקידים פעיל, במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

  

, החיים שלנו השתנומאז . 1942הוא נספה באודסה בינואר . משם ולא חזר אבי נשלך להשתלמות בעיר אודסה 1941בשנת 

היינו מתגוררים . רנוביץ'בצ לא עבר הרבה זמן וגורשנו מדירתנו לגטו. תפוחי אדמהאימי נאלצה להחליף את האופניים שלי בשק 

כוכבים מזהב והרבה מחיצות  םתקרה בצבע תכלת ע בית הכנסת הייתהב. שגם הם גורשו מדירתם יבבית הכנסת עם סבי וסבת

קנדיירסקי משפחת . העירלפני חיסול הגטו הוברחנו אני ואימי לצד הארי של . איתנושם בד כל עוד אנשים היו 

)KENDRIERSKI( -  האמא מריאן)MARIAN ( והבת קריסטין)KRISTINN( -  בעליית הגגלהם הסתירו אותנו בחדרון שהיה. 

הסכנה הייתה רבה באותו בית . ישימו לב שיש כאן מישהו שהאוקראיניםהיה לפתוח אותו מחשש אסור היה בו חלון קטן ש

לב וסרטן היו לה בעיות  - אימי הייתה מאוד חולה. SSהתגוררו שני קצינים קולונלים של הכפליים כי בחלק השני של הבית 

בחדרו נשמרו ארגזים ו מר קדריירסקי היה איש חולה מאוד .להשיג תרופות הייתה יכולהבקושי קנדריירסקי משפחת . בלוטות

 . יפושיםזמן החאת הגרמנים ב הרתיעזה . צרך במשך שנים אשל אמפולות ריקות של זריקות שהו

נשארתי מאז . ינים והקצינים הגרמניםאוקראהשכנים ההיא נקברה בגן הבית מתחת לאפם של ו נפטרה אימי 1943בנובמבר 

לי  הם היו קוראיםאז  ,רק כאשר כלב המשפחה היה בביתמשפחה לרדת לדירת הלי היה מותר . עם המשפחה המצילה לבד

  .ביתר הזמן שהיתי בעליית הגג ושמרתי על שקט מוחלט. להיות איתם ולשחק בכדור אז הייתי יכולו AMIKבשם הכלב 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ): עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

. נילבית ספר אוקראינשלחתי ' ומכיתה ב, יפולנ' בכיתה אונשלחתי לבית ספר  משפחה המצילהבתום המלחמה נשארתי אצל ה

גם לאלה שהיה ו אפילו אם היו יהודים אבל סרבו למסור אותי לאנשים שרצו לקחת אותי, התייחסו אליי כמו לבן משפחהבבית 

אחות , התגורר בתל אביב ודודתי אח של אבא .משפחתיקרובי הם הסבירו לי שימסרו אותי רק ל. .להם אישור לעלות לפלסטינה

  . רבובל אותי אך השלטונות הסובייטים סהם עשו מאמצים רבים לקנודע להם שנשארתי בחיים ו. בצרפתהתגוררה  ,של אמא

  



 

המסר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה( י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):שברצונך להעביר לדורות הבאים

  

הייתי ו עליתי ארצה, 1956ביולי , משם. בפולין הצלחתי להגיע לבית יתומים בקרקובנוספים בעזרת יהודים  1951בחודש מאי 

הצלחתי להשיג  1960 בשנת לאחר שחרורי מהצבא. ל"לצה התגייסתילאחר מכן . שנה בקיבוץ עין השופט באולפן לעברית

כיום אני גמלאי כבר מספר שנים ואני עוסק בכתיבת . נכדים 7- בן ויש לי בת ו. הקמתי משפחהכבר  1962בשנת . העבוד

 .כרונות וטיפול בגינת נוייז

  

 

  הסיפור נכתב על ידי  אדם ניר

  2012 יולי, חיפה

  


