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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                                       

  
  .איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

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

  www.ledorot.gov.ilד שכתובתו אתר אינטרנט מיוחב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

  קרופניק  :שם משפחה

  

  מרדכי :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

     Krupnik בלועזית  קרופניק :שם משפחה איתו נולדתי

   מוטלה :שם פרטי איתו נולדתי

  

 Motele בלועזית
 

:                     מין

    נ/ז
  : שנת לידה

27/1/1938 
  קובנה: עיר לידה

                                                              
     Kovna בלועזית

                                           
  ליטא :ארץ לידה

 
   פני גולדווסר :שם פרטי ושם נעורים של האם  יוסף :שם פרטי ושם משפחה של האב

 
  קובנה: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

   ליטא:ארץ המגורים Kovna בלועזית

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

   :חבר בארגון או בתנועה

בני , השומר הצעיר, ר"בית(

    )עקיבא

  

   טשקנט, אוזבקיסטן, קיסטן'טג, רסיה:  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

  

                                                                                                              

  בלועזית
  

     פעגולדני סט  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1945:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

, לאחר המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו (

  )גרמניה ואיטליה

 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  חוזוב -פולין

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנת עליה

  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  47אקסודוס 



 

  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                                                                                                                         

. יד גדול לילדם הראשון ולהם עצמםלהורים צעירים עם עת ילד יפה בשם מרדכי קרופניק, בליטא בעיר קובנה נולדתי

אמי פייגה עבדה בחנות  ,אשר נשלחו לכל חלקי אירופה כה לחלקים עליונים של נעלי יוקרהניהל בית מלא, יוסף, אבי

הסבים והסבתות שלי גרו בסביבה אך לצערי . הייתה מטפלת פולניה בבית ולילבגדים בשם ארקוס וניהלה את המקום 

  . לא הספקתי להכירם

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, בגטו או במסתורהאנשים שהיו בסביבתך , או בהתנגדות בריחהב

  

הרוסים גייסו את אבי לבריגדה ליטאית . כשאני רק בן שנה וחצי, פלשו הגרמנים אלינו והמלחמה החלה 1949בשנת 

 .יקיסטן וקזחסטן'טג - יהודית וכך שלחו את שלושתנו עם החיילים ברכבת האחרונה לכיוון רוסיה השחורה

בקרונות , משפחתם הקרובה כבר יצאה לדרכה הארוכהלאה בחיילים עם מלי שהרכבת האמי הייתה מספרת 

מדי פעם הופיעו מטוסים גרמניים . קרונות הפתוחים היו חיילים ונשק נגד מטוסיםבהסגורים ישבו הנשים והילדים ו

ימים קשים של הפצצות  לעבוראנחנו המשכנו . והפציצו את הרכבת והרבה נהרגו והחיילים נפרדו מאיתנו ויצאו לחזית

  . טשקנט -והרוגים וכך הגענו לתחנה הסופית

לקח , צעירה וחזקהמאחר שהיא הייתה . קצת אוכליםאמי מצאה מקומות לינה לשנינו ומכרה דברים בשוק ומזה היינו 

ל כשהרצפה הייתה מחו, לכפר שלו לעבודה ומצא לנו מקום לינה במרתף תחת ביתו על מזרונים אותנו גוי עשיר

. אמי קטפה ואני הייתי קשור על גבה לאורך כל היום, לתוך שקים כותנההעבודה הייתה קטיפת . וכוסתה בשמיכות

בלילות היינו . לשנינו יחד, התשלום היומי שלנו בעבור עבודה קשה זו היה צלחת מרק מימי ומאתיים גרם לחם

  .שנים עברו כך ובינתיים נודע לנו שאבי נהרגחודשים ו. מוציאים קצת ירקות מהגינה של הגוי מבלי שירגיש בכך

החלו להופיע אנשים שונים שחזרו מליטא , מאחר שהיינו היהודים היחידים בסביבה והמלחמה עמדה להסתיים

נשאר  אלובגטו קובנה והזהירו אותנו שלא לחזור לשם מאחר  השלנו הושמד הההרוסה וסיפרו לאמא שכל המשפח

  . דברלנו 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  

כפר בשניהם מצאו רבי  .ר שאשתו נהרגה בגטו וורשה בפוליןלאח גם הוא עם בנו הקטןאמי מצאה יהודי פולני שברח 

כאזרח פולני היהודי לקח את כולנו בשנת . וכך הפכנו למשפחה בעלת ארבע נפשות ,אחר והוא חיתן אותם לפי הדת

  . לחוזוב בפולין 1945-46



 

. בקיבוץ לחיותכל הפליטים שוכנו בבניין דירות וכל הילדים הועברו לעיירה הקרובה , וינט'כאן כבר טיפל בנו ארגון הג

לאמריקה נתנו לאבי . ההורים היו מקבלים הרצאות על ישראל מטעם שליחי ההגנה ועל אמריקה מיהודי ארצות הברית

  . ולנו הילדים ואמא הוצעו חיים שקטים וללא מלחמות אמריקהלעבוד כחייט בנתנו החורג 

ם ושליחים מהארץ טיפלו בנו עד וכך ישבנו בפולין עשרה חודשי, אמא הייתה פטריוטית ורצה לעלות רק לישראל

על , בדרכינו המסוכנת, ולאחר שהייה במקום שוב עברנו בלילה, עברנו במשאית סגורה היישר לצרפתשבלילה אחד 

רו אותנו דרך ילאחר יום בישראל הבריטים החז. לחיפה 47איש צפופים על האונייה אקסודוס  4500. אוניית מעפילים

 . לנמל המבורג - רמניהקפריסין חזרה לארץ המקוללת ג

  

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

  ):המסר שברצונך להעביר לדורות הבאים

  

על ידי נשלחתי  13בגיל . אני הייתי בן עשר והלימודים היו קשים ללא שפה. עלינו סופית לישראל לחיפה 1948בשנת 

 18כשהגעתי לגיל . למדתי בבית ספר בת גלים ובערב עברתי השלמת השכלה 15ובגיל  במוסךלעבודה אבי החורג 

  .ר ובמילואים עברתי שלוש מלחמות"השתחררתי בדרגת סמ. גויסתי לצבא ושירתי בגולני שלוש שנים

וציפורה עדיין רווקה וגרה בארצות שרית נשואה עם שתי בנות וגרה ברחובות , כיום אני כבר נשוי עם שתי בנות

 .חנה אשתי במקצועה אחות מוסמכת ואנחנו בריאים ושמחים. הברית

  

 

  הסיפור נכתב על ידי מרדכי קרופניק
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