
 

  "ְלדֹורֹות"                                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                                    
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  .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

  שפיגל :שם משפחה

  

  מיכאל :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

       Spiegel בלועזית  שפיגל :שם משפחה איתו נולדתי

  מיכאל :שם פרטי איתו נולדתי

  

  Michael בלועזית
 

:                     מין

    נ/ז
  : שנת לידה

 
  וינה: עיר לידה

                                                              
      Vienna בלועזית

                                           
  אוסטריה :ארץ לידה

 
   בטי רוזנברג :שם פרטי ושם נעורים של האם  יעקב :שם פרטי ושם משפחה של האב

 
    וינה: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

   אוסטריה:ארץ המגורים Vienna בלועזית

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

   :חבר בארגון או בתנועה

בני , הצעירהשומר , ר"בית(

    )עקיבא

  

  :   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
  

       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

, באוסטריה מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר(

  )גרמניה ואיטליה

 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנת עליה

  

1940 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  פאטריה



 

  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, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, או בהתנגדות בריחהב

  

, כשהחלו צירי הלידה של אמי היא התחפשה לגויה. משפחתי דתית חרדית. בווינה שבאוסטריה 28.8.1939נולדתי ב

היא פגשה רופא יהודי וביקשה שלא יגלה . הורידה את הפאה שעל ראשה וביחד עם עיניה הכחולות היא נראתה ארית

, לאחר הלידה וההתאוששות היא חזרה הביתה. שהיא יהודיה ושלא ירשום ליד שמה שרה כדי שלא יזהו שהיא יהודיה

  . איתי כמובן

הציג את עצמו כאבי כיוון שאבי  -אח של אמי -דודי, כששאלו היכן אבא שלי. ביום השמיני עשו לי ברית מילה בחשאי

אבי הגיע לארץ באוניה בלתי לגאלית שהורידה את . ןהאמיתי עזב את וינה עם אחותי הגדולה עוד בתחילת ההיריו

אשרות  -אבי חשב שהוא יוכל להשיג לנו סרפטיקטים. המעפילים בים מול חוף הרצלייה ומשם הם הוברחו לקיבוצים

 .אך הוא לא הצליח - עלייה לארץ

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ): עליה/ העפלה, רי המלחמהאח חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

עלינו על מעבורת בדנובה עד לנמל ברומניה ושם . להגירה, הגרמנים נתנו ליהודים לעזוב את אוסטריה 1940בשנת 

מעפילים  2000יצאנו להפלגה כ 1940בספטמבר . נו יצאו האוניות פסיפיק ומילוסלפני. עלינו על האונייה אטלנטיק

היינו בדרך למעלה מחודשיים כיוון שהאנגלים סרבו לתת לנו . ובהמשך גם מחסור באוכל, בדוחק רב ובתנאים קשים

הגענו לארץ מול נמל חיפה והאנגלים תפסו אותנו והחלו להעלות אותנו על אוניית  24.11.1940ב. להיכנס לארץ

  .וריציוסלמא, הגירוש פאטריה

ומכיוון שהאונייה , כדי לעשות חור קטן ולהציל את המעפילים, ההגנה שמה פצצה בחדר המכונות 25.11.1940ב

החלה מהומה גדולה . נפער חור גדול ותוך רבע שעה היא התהפכה על הצד והחלה לטבוע - פאטריה הייתה ישנה

עד היום לא ידוע . יהם גם סבתא שלי שהחזיקה אותיבינ, מעפילים 200-בריטים טבעו ואיתם כ 50כ. וכולם קפצו למים

  .אמי שמה את אחותי על הגב וקפצה למים ושתיהן ניצלו. לי איך אני ניצלתי וסבתא שלי טבעה

  

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

  ):םהמסר שברצונך להעביר לדורות הבאי

  

תחילה לא מצאו אותי ואמי חשבה שגם אני . לאחר מכן האנגלים לקחו אותנו למונה מעצר בעתלית ושם היינו כשנה

טבעתי אך לא מצאה אותי בבדיקת המתים ונדנדה לבריטים בקשר אליי עד שלאחר שבועיים לקחו אותה לבית חולים 

זתי שם בגלל מחלת הטיפוס שהייתה לי ולאחר אושפ. בחיפה ולפתע היא מצאה אותי עומדת במיטה וקוראת לה

בנוסף להנקה שלי אמי הניקה גם ילד נוסף שנולד במחנה ולאמו . שהחלמתי צרפו אותי לאמי למחנה המעצר בעתלית

  .לא היה חלב



 

אבי , הסוכנות נתנה לנו רק מיטות ושמיכות. לאחר השחרור מעתלית עברנו לגור בנחלת יהודה בתוך לול תרנגולות

את . לאחר מכן הוא התחיל לחלק חלב בראשון לציון. העיקר שתהיה לו עבודה, קטיף תפוזים וגם בכבישיםעבד ב

  . הכדים הוא היה סוחב על האופניים וכך התפרנסנו ושכרנו בית בנחלת יהודה על הגבול עם ראשון לציון

הו שם הרבה רפתות ולאחר מכן הוא הקים מחלבה לייצור גבינות . עם הזמן אבי החל לרכז את כל החלב מהאזור

עברנו לגור בדרום תל  1948עם פרוץ מלחמת השחרור בשנת . לאחר מספר שנים הוא פתח מחלבה בתל אביב. 'וכד

 . אביב
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