
 

  "ְ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 , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

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

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  מנחם  ליאור

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Liwer   ליור  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Menachem            5.4.1928 ז     מנחם 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Bedzin - Silesia            פולין   שלזיה-בנדין 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 מרים קמינר  דוד
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Bedzin - Silesia       פולין   שלזיה-בנדין 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

  גורדוניה בית ספר יסודי                                 
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

  שלזיה-בנדין 
       ?  אילו ומתי? אם היית בגטאותה

  3-8.1943בנדין 
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1944בריחה בינואר  

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(אחר השחרור חזרת ל/לאן עברת
  סלובקיה 

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  לבנון, סוריה, טורקיה, רומניה, הונגריה 1944  קזבק

    
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

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

משפחתי הייתה משפחת חסידים שהשתייכה . פולין,  מזרח שלזיה עלית,ין בחבל זגלמביהנד בעיר ב1928נולדתי בשנת 
צה סבי רצה שאלמד בחדר ואילו אבי ר. הוריי נדבקו בחיידק הציונות והסוציאליזם ובאווירה זו גדלתי בילדותי. לחסידות גור

, ך"תנ, לימודי דת, שם למדתי לימודי חול,  מזרחי–" יבנה"כפשרה נשלחתי לבית ספר דתי . שאלמד בבית ספר יהודי ציוני
  .תנועה ציונית סוציאליסטית שחינכה לאהבת ארץ ישראל והכינה לעליה, בנערותי השתייכתי לתנועת גורדוניה. גמרא ועברית

  
  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

   ):ועצותמ למרכז ברית האווקואציה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
עיר , יןנדלאחר כחודש חזרתי לב. נשלחתי הרחק מהגבול הגרמני לעיר מחוז קילצה, 1939 לספטמבר 1-עם פרוץ המלחמה ב

חויבנו לענוד , הוטלו גזירות על היהודים.   היהודים שהיו בו65עם כניסת הגרמנים לעיר הם שרפו את בית הכנסת על . מולדתי
במסגרת הגזירות נסגרו בית הספר . בשלב מאוחר יותר הוחלף הסרט בטלאי צהוב.  דוד כחול על השרוולסרט לבן עם מגן

למרות זאת פעלו במחתרת תנועות נוער ואני המשכתי ללכת לפעולות תנועת . והספריות ונאסרה כל פעילות תרבותית
היה ממנהיגי , דוד, אבי. ה לדירה כשמונה פעמיםעוד נאסר על היהודים לגור ברחובות הראשיים ולכן נדדנו מדיר. גורדוניה

על פעילותי זו העניקה לי ממשלת . למרות גילי הצעיר, המחתרת החלוצית בעיר ובהשפעתו לקחתי חלק בפעילות המחתרת
  ".אות הלוחם בנאצים"ישראל את 

מי יישלח , מי יועבר למחנות עבודה: ין במגרשים ברחבי העיר והחל מיוןנדריכזו הנאצים את כל יהודי ב, 1942 באוגוסט 12-ב
 החלה הקמת הגטו בעיר ותוך חודשיים רוכזו כל 1943בינואר . יןנדשפר מזלי ואני והוריי נותרנו בב. להשמדה ומי יישאר בעיר

 עבודה בגטו שבו עסקו בחיסול באוגוסט אותה שנה התחלתי לעבוד במחנה". קמיונקה"וגטו " שרודולה"ין בגטו נדיהודי ב
 הם עזרו לי ולהוריי 1943יצרתי קשר עם קבוצת חברים שהסתתרו בצד הארי ובדצמבר . הרכוש היהודי והעברתו לגרמניה
  .חיפשנו דרכים לברוח מפולין וגילינו נתיב בריחה לסלובקיה. לברוח מהגטו ולהסתתר בצד הארי

יצאתי לדרך מכפר קורבילוב שלמרגלות הרי הבסקידים . לי אל ארץ ישראל התחלתי את האודיסאה הפרטית ש1944בינואר 
מהפסגה אספו . בקור עז ובשלג עמוק,  מטרים בחשיכה1500מעבר הגבול היה כרוך בטיפוס לפסגת ההר בגובה . לסלובקיה

  . שם עדיין פעלה תנועה ציונית, אותי מבריחים סלובקים אל העיר מיקולש
 פלשו הגרמנים להונגריה ולכן ברחתי 19.3.1944-ב. ול להונגריה ובסוף ינואר הגעתי לבודפשטמסלובקיה הברחתי את הגב

שעסק בין היתר " משרד ארץ ישראל"בבוקרשט אבי פנה ל. יצוין כי את כל הדרך הזו עשיתי יחד עם הוריי. לבוקרשט שברומניה
אבי .  יהודי רומניה לקבל אשרות עליה לישראלהסתבר שבאותה עת היה לחץ גדול מצד. בסרטיפיקטים לעליה לארץ ישראל

  . הצליח ליצור קשר ישיר עם נציג הסוכנות היהודית בקושטא ושכנע אותו לאלתר אשרות לכל הניצולים שברחו מפולין לרומניה
. אלמנמל קונסטנצה שברומניה לאיסטנבול ושם עלינו על רכבת משא בדרך לארץ ישר" קזבק" הפלגנו על האוניה 1944ביולי 

 17.7.1944-ב. משם עלינו על אוטובוס למחנה בעתלית.  חיילים בריטיים והגענו לחיפהתסוריה ולבנון בליווי, חצינו את טורקיה
  .תמו תלאותיי .הסתיימה האודיסאה שארכה חצי שנה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
-תוך זמן קצר שוחררתי מעתלית ועברתי לתל .לעתלית שהיה מחנה מעבר לעולים באותה תקופה , הגעתי ארצה1944ביולי 

שם . בתל אביב נודע שקיימת מסגרת עליית הנוער ונשלחתי על ידי הסוכנות לקבוצת משמר השרון. אביב לגור אצל דודתי
  ".הגנה"ייתה תקופה של תרום המדינה והשתייכתי לארגון הזו .  למדתיעבדתי חצי יום וחצי יום

 על יד י 1946ביוני " השחורה"כן נעצרתי בשבת . כחבר הגנה השתתפתי בהתנגדות לבריטים בעת חיפושי נשק בגבעת החיים
  . שביעל כך קיבלתי אות פדויי. חודשים3-הבריטים ונשלחתי למחנה מעצר בלטרון ומשם לרפיח שם שהיתי כ

 נשלחתי לירושלים לקורס 1948בתחילת  . עברתי למעלה החמישה לגרעין להכנה לקראת יציאה להתיישבות1947 בשנת
עיר העם פלישת חילות הערב לארץ עקב החלטה על הקמת מדינת ישראל השתתפתי בקרבות בירושלים על  .מפקדי כיתות

  .באזור ירושלים ובמעלה החמישה ,העתיקה
. במהלך שרותי עברתי קורסים בתמחיר חשבונאות מינהל וכלכלה.  שנה25ל ושרתי בחיל האוויר "יסתי לצה התגי1950בשנת 

  .אף נשלחתי לברור למודים לחיל האוויר האמריקאי
ראש מדור סטטיסטיקה ויועץ , א"בצעתי תפקידים של ראש לשכת מפקד ח). מ"פו(ל "סיימתי בית ספר לפיקוד ומטה בצה

לאחר עשרים וחמש שנות שירות השתחררתי בדרגת אלוף . כאחראי על מערכת הכספים של החיל, א" חלתקציבים ולמשק של
  .משנה



 

  . סיימתי לימודים בתוכנית לקידום מנהלים בפקולטה לניהול של אוניברסיטת תל אביב1974בשנת 
  .ל לכספים" עבדתי באוניברסיטת בתפקיד סמנכ1975-1977בשנים 
  .ל כוח אדם"ל לכספים וסמנכ"ל בתפקידי סמנכע-ל ואל.א.ברות התעופה ק עבדתי בח1977-1980בשנים 
  . א"מנהל אגף התקציבים ומנהל עיריית ת,  עבדתי בעיריית כמשנה לגזבר העירייה1980-1933בשנים 
ים הייתי ועודני פעיל בגופים התנדבותי. החלטתי לצאת לגמלאות ולעסוק בפעילות ציבורית, 65בהגיעי לגיל  ,1993בשנת 
, א"עמותת ח,  והבריגאדה היהודיתינציג צוות בארגון חיילים משוחררי שירות הצבא הבריט, ל" ארגון גמלאי צה-צוות, ובהם

  .אביב והעמותה לקידום המורים-בתל 'קשת', האגודה למען הקשישים, האגודה למען החייל
וארבעה , יעל ורן,  שמואל:יש לנו שלושה ילדים. שואהניצולת גם היא ', ילידת לודז', לחנה לבית שולוביץ,  שנים57נשוי מזה 

  .ל ונדב תלמיד תיכון"עידן עמרי ונועם חיילים בצה. נועם ונדב, עמרי, עידן; נכדים
  
  
  

  מנחם ליאורהסיפור נכתב על ידי 
  2012פברואר . תל אביב

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



