
 

  "ְלדֹורֹות"
  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.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

  דויטש :שם משפחה
  

  ביעק :שם פרטי
  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

         דויטש:  שם משפחה איתו נולדתי

                                           

                                             Duitch בלועזית
 

  טיבור :שם פרטי איתו נולדתי
  

 Tibor בלועזית
                                           

:                     מין
    נ/ז

  : שנת לידה
26/8/1929 

  :  עיר לידה
                                                              

  סלובקיה :ארץ לידה                         בלועזית
  

  הכמן :שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  גיזלה יעקובוביץ :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                :   מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  
  סלובקיה :ארץ המגורים  בלועזית

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  
  תיכון

  

   :מקצוע לפני המלחמה
  

  תלמיד
    

  :חבר בארגון או בתנועה
  

  השומר הצעיר
  

    סלובקיה: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                              )שם העיר או האזור ושם הארץ(

  : ציין את שמו, במידה והיית בגטו
 

  בלועזית
                                                                                                                              

ציין , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  את שמו  

   

 בלועזית
  

  :תאריך השחרור                                                                    :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 )גרמניה ואיטליה
 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  
  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 
  

  :שנת עליה
  

1947 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  



 

  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                                                                                                                        

נכנסתי לבית ספר יסודי  6ובגיל , כבר התחלתי ללמוד בחדר 3בגיל . למשפחה דתית 26.8.23נולדתי בסלובקיה ב

בבית הספר סבלתי קשות בגלל . הייתי ממשיך ללמוד בחדרבערב  6ומשעות אחר הצהריים עד , בשעות הבוקר

סיימתי שמונה שנות לימוד וביום קבלת תעודת הסיום גורשנו . היהדות שלי כיוון שרוב האנשים היו אנטישמים

 .לגטו

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתילות ותפקידים פע, 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

  

אני עמדתי בחדר שלנו מול תחנת הרכבת ולפתע הבחנתי . נכנס הצבא הגרמני לאזור שלנו 1944בחודש מאי 

אבי באותו הזמן כבר , ביתה וסיפרתי לאמי על מה שראיתירצתי ה. ברכבת משא ועליה גרמנים עם תותחים וטנקים

למחרת היום הודיעו בכרוז על חובת ענידת הטלאי הצהוב וכעבור . ואמי נבהלה מכך, היה מגויס למחנה עבודה

  .ימים אחדים הודיעו לנו על כניסתנו לגטו שם ישבנו תקופה מסוימת

אחיי שלא היו בבית לכיוון הרכבת ומשם הובלנו כמו הלכנו כל המשפחה פרט לשני  1944בערב חג השבועות 

ץ בפולין הרכבת התעכבה כיוון שהמסילה לכיוון אושוויץ לא הייתה יבעיירה קטוב. סרדינים בלי אוכל ובלי מים

  .הגענו לבירקנאו ושם נעשתה הסלקציה הראשונה, בחג השבועות, בשעה ארבע לפנות בוקר. פנויה

ר מנגלה "אבי ואני נכנסנו בתור לסקירה על ידי ד. אמי ושני אחי הקטנים הובלו לתאי הגזים שם נשרפו גופותיהם

הוכנסנו לצריף . כדי לעבור תספורת ומקלחתולאחר כמה שאלות הורה לנו עם מקלו לפנות ימינה לצד של העובדים 

  .ולאחר מספר ימים הובלנו לגטו ורשה כדי לנקות אחרי המרד

בצעדת המוות נספו בדרך . כבר התקרבו הרוסים עד לנהר הויסלה ואז הובלנו ברגל לכיוון גרמניה 1944וגוסט בא

אבי כבר . ףלדוריבסופו של דבר הגענו למחנה דכאו ומשם למחנה עבודה במ. רוב האנשים בגלל חוסר מים ומזון

 . ל ידי צבא ארצות הבריתשוחררתי ע 1945בתחילת מאי . לא היה מסוגל לעבוד ונשלח לתאי הגזים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  

ושם למזלי פגשתי את אחותי , כיה'בירת צ, הגענו לפראג. עם השחרור חזרתי הביתה עם הצבא האמריקאי

. הגענו חזרה למקום מגורינו ובאחד הימים הגיע שליח מהארץ כדי להעלות אותי ארצה. שניצלה גם היא מהמחנות

במשך שנה וחצי ? בעיקר ב לאחר זמן מה נסענו לאיטליה ושם עסקנו. הצטרפתי לתנועת נוער השומר הצעיר

  . בתקווה הזו שלחנו הרבה עולים לארץ באוניות



 

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

  ):המסר שברצונך להעביר לדורות הבאים

  

ו לקיבוצים בסביבה כשהאנגלים עוד מחפשים הורדנו ביבנאל ומשם התפזרנ, עלינו ארצה במבצע מובלברג 1947ב

 .אחרינו

התחלתי לעבוד בחברת החשמל וכיום . ר"ועברתי קורסים שונים עד לשחרורי בתור רסל "התגייסתי לצה 1948ב

  . בת ובן וכיום יש לי חמישה נכדים -התחתנתי ונולדו לי שני ילדים 1954ב. אני פנסיונר של החברה

 . ואני מאושר לחיות בארץ הזאת, החיים שלי טובים

  

 

  יעקוב דויטשהסיפור נכתב על ידי 

  2013 מאי, רמת גן

  


