
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  וייסברג :שם משפחה
  

  אליקים הרי :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

      וייסברג   :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Wajsberg בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Eljakim Harry בלועזית                                                     אליקים הרי   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :לידה תאריך
23.3.1939  

   אמסטרדם ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

 Amsterdam בלועזית
                                                           

  הולנד :ארץ לידה
 

  גולומב) מניה(מחלה  :שם נעורים של האםשם פרטי ו  )הרש(צבי  :של האב שם פרטי
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                         אמסטרדם: לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   
  הולנד :ארץ המגורים                                      Amsterdam    בלועזית 

  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

  הולנד ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                       
                                                                           

  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  אמסטרדם :        מקום  השחרור
 

 5.5.1945  :תאריך השחרור

  אמסטרדם ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
  

  
 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1958 :עליה שנת  שוויץ :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  אוניה של חברת צים
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, לימודיםילדות ו, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
אליקים געצל  –בברית המילה קראו לי אליקים חנוך על שם שני סביי ). מניה(ומחלה ) צבי(בן בכור להרש , 1939נולדתי בשנת 

  .שבפולין' טרו ונקברו בלודגשני סביי נפ. ועל שם חנוך אשר וייסברג מצד אבי, מצד אמי, גולומב
הוא החזיק . ואבי דיבר איתי בעיקר ביידיש, אמי דיברה פולנית והולנדית. לפני המלחמה דיברתי במספר שפות בזכות הוריי

  .שהיווה עבורנו מקור פרנסה, בבית חרושת לטקסטיל

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, צעדות מוותמחנות ו, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

. התחיל גירוש היהודים מהולנד 1942עד שבשנת , הגרמנים הצרו את צעדי היהודים. שהולנד נכבשההייתי בן שנה כ

היה חשדן מאוד , בשל מוצאו הפולני, אך אבי. ולכן הגירוש עבר כמעט ללא התנגדות, ההולנדים מטבעם נאמנים מאוד לשלטון
, שגילה על כך, חייל גרמני. רת אלפים פלורין כשוחדב ואף שילם עש"הוא חיפש דרכים להימלט לארה. והבין את גודל הסכנה

בהתחלה התחבאתי עם . ואבי הכין לנו מקום מסתור, פעולה זו חייבה אותנו לרדת למחתרת. גנב את הכסף והלשין על אבי

, אני הייתי בן שלוש והתקשיתי לשמור על שקט. Westelijk Havengebied Amsterdamמשפחתי אצל עובד של בית חרושת 
ניתן לי שם . וזהותי נשמרה בסוד, י המחתרת ההולנדית"הועברתי ע. ולכן אבי החליט לשלוח אותי למשפחת פינקסטיין בהאג

וגברת , עקב פעילותו במחתרת, מר פינקסטיין רוב הזמן נעדר מן הבית). Lexje Vinkesteijn(לקסייה פינקסטיין  –בדוי 
ביקשתי מגברת פינקסטיין לתאר . י בשיערי השחור בין הילדים בהירי השיערבלטת. פינקסטיין גידלה את חמשת ילדיהם לבדה

  :1993כך כתבה לי במכתבה בשנת . מה היא זוכרת

  ".אכן הוא דומה לאביו מולידו, ואני הנהנתי בראשי. הוא ודאי דומה לאביו: אמרו עליך, שלא הכירו את בעלי,השכנים"
היא הורידה את . אך דודתי רבקה הייתה היחידה שהעזה לבקרני, לאורך תקופת המלחמה היה נתק מוחלט ביני לבין הוריי

  .כשזו באה לבקר, התגעגעתי להוריי ותמיד ביקשתי לחזור עם דודתי. כשבאה לדרוש בשלומי, הטלאי הצהוב וסיכנה את חייה
  :כך כותבת גברת פינקסטיין. ן ותחקרו אותי על מוצאייום אחד הגיעו חיילים גרמנים למשפחת פינקסטיי

אולי זה היה הטבע . רק ישבת על ברכיי, אתה לא אמרת דבר. באו גרמנים ושאלו אותך בנחמדות איפה הוריך, כשגרנו בהאג"
אך זה הלחיץ , הסיפור נגמר בטוב. הם רצו כסף מאמא שלך. אלא רודפי בצע, החיילים לא היו רודפי יהודים. פולני שלך- היהודי

  ."אותי ולכן עברנו לכפר

בתאריך . שבו גרה אמה של גברת פינקסטיין Voorthuizenולאחר מכן עברנו לכפר , נפטר בנה הנק 11.10.1943בתאריך 
גברת פינקסטיין . הגיעה חמישה משתפי פעולה עם הגרמנים כדי לקחת אותי למחנה השמדה, בעקבות הלשנה, 20.3.1943

היא טענה שיש לה רשות להחזיק ילד אסופי . ה והציגה בפניהם כרטיס ביקור של הנציב הגרמני להולנדגילתה תושיה רב

. והוא השאיר לו כרטיס ביקור, מר פינקסטיין שיחק לפני המלחמה טניס עם הנציב הגרמני. ושהמסמכים אצל בעלה, בביתה
 Hannieשהתמצאה באזור , של גברת פינקסטייןידידה . כמובן שלא ניתן היה להשאיר אותי במקום אחרי הביקור הזה

Overbeek .חששו שימצאו  .לעיירה קרובה בה התגורר אביה של גברת פינקסטיין, כשאני מחופש לילדה, היא לקחה אותי
אביה של גברת . הבחורה שהביאה אותי קראה לי סיפורים, כדי שאהיה בשקט. אותי ונאלצתי להתחבא בערימת חציר

שם . למשפחתה של עוזרת הבית שלו Bennekomולכן נשלחתי לכפר , חשש להחביא אותי אצלו) רודרסדורףר "ד(פינקסטיין 
  .כדי לשתול תפוחי אדמה, מ עם מקל"ס 30הייתי צריך לחפור בור בעומק . התנסיתי בעבודות חקלאות

וכך , י יצאה לחופשההמשפחה שאצלה התחבאו הורי. הוחזרתי על ידי המחתרת ההולנדית לאמסטרדם 1944בחודש אב 

אתה אבי " (!Jij bent de oude papa"זיהיתי את אבי וצהלתי לקראתו . נוצרה אפשרות לאיחוד אחרי שנתיים של נתק
הוריי התחבאו אצל משפחה של עובד רכבת  .אחרי ביקור קצר אצל הוריי הועברתי למשפחה בצפון אמסטרדם). המקורי

. כדי להקשות על הגרמנים בהעברת החיילים לחזית, בדי הרכבת פתחו בשביתהעל פי הוראות ממשלת הולנד עו. בארנהם
  .ולכן הוריי נאלצו לברוח כדי לא לסכן את המשפחה, באו לאסור את כל עובדי הרכבתהגרמנים 

זוג , הועברתי למשפחת ון סחי. התגלתה בביתם מחלת השחפת ונאלצתי לעבור למשפחה אחרת. הועברתי למשפחה אחרת

, המשפחה לא קיבלה כסף בתמורתי. אדון ון סחי היה חשמלאי. עד שיימצא לי סידור קבוע, עם שתי בנות נשואות מבוגרים
אם המשפחה חשבה . הם הוכרו כחסידי אומות עולם. ונאותה להחביא אותי בגלל רגשי חמלה טבעיים כלפי ילד עזוב

כילד , גם במשפחה הזו הוצגתי בזהות בדויה. ערותייובו במקום החליטה לחמצן את שי, ששיערותיי השחורות בולטות מדי
כך לא סבלנו מחרפת רעב . ואפילו חזיר, ובחצר הבית גידלו פירות וירקות, המשפחה גרה בפרבר של אמסטרדם. מאינדונזיה

, הלנה, שיחקתי עם נכדת המשפחה. לכל מקרה, בחדר בו ישנתי יצאה גומחה שהובילה למסתור תחת הגג. בתקופת החורף
את יום הולדתי השישי חגגתי אצל . והתגנבנו בלי רשותכמו כן טיפסנו על הגג . כשאני מרכיב אותה על גבי לכל אורך החדר

  ".יהודי שאוכל חזיר"ואדון ון סחי אמר באירוניה , לכבוד האירוע קיבלתי לחם עם בשר חזיר .משפחת ון סחי

אבי החלוש והרזה הלך , )5.5.1945(ה "ב באייר תש"תאריך כב, "ואיש אל משפחתו תשוב"יום שבת לסדר , ביום השחרור



 

  .ברגל מקצה אחד לקצה אחר של אמסטרדם כדי לפגוש אותי
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

לאט לאט חזרו לאמסטרדם יהודים . משפחת ון סחי יחד עם הוריי במשך מספר חודשים אחרי השחרור נשארתי לגור אצל
באחת השבתות הראשונות אחרי השחרור התפללתי עם אבי בבית הכנסת . שהתחבאו ושהיו במחנות בזמן המלחמה

  .אבי הביא מצות לבית ון סחי. וקיבלתי מצווה כאחד הילדים המעטים ששרדו את המלחמה, הפורטוגזי
הרמתי , כשנשאלו התלמידים מי לא ביקר בכנסיה. בבית ספר נוצרי' לושה חודשים לאחר השחרור התחלתי ללמוד בכיתה אש

  .למדתי בבית ספר תיכון יהודילאחר מכן . ועברתי ללמוד שם" ראש פינה"נפתח בית ספר יהודי  1946בשנת . את ידי בגאווה
  . נסעתי ללמוד בישיבה בשוויץ 1956בשנת 

  

  י על חייך  בארץ/ספרנא 
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  .למדתי מתמטיקה ותלמוד באוניברסיטה העברית בירושלים. עליתי ארצה וגרתי אצל דודתי מצד אמי 1958בשנת 
  . נישאתי לחנה רוטוביץ מלוצרן בשוויץ 1964בשנת 

  .שהייתה מסונפת למשרד ראש הממשלה, עבדתי במעבדה הישראלית לפיזיקה 1963-1970בשנים 
  . 2004עבדתי שם עד פרישתי לגמלאות בשנת . התחלתי לעבוד באקדמיה ללשון העברית 1969בשנת 

  .א"ל במסגרת הג"במהלך השנים התגייסתי לצה
במשך השנים נתתי שיעורי עזר במתמטיקה . ידן בהולנדקיבלתי תואר דוקטור בלשון מטעם אוניברסיטת לי 2001בשנת 

ואני עדיין בקשר עם משפחות , עשיתי טיול שורשים להולנד עם משפחתי. ואני נותן שיעורי יהדות באופן קבוע, בהתנדבות
  .האנשים שהצילו אותי במלחמה

  .כיום יש לי שישה ילדים ועשרים ושלושה נכדים

  
  

  
  יפעת רובשיץ:ראיון

  2009וקטובר א. ירושלים

  
  אלינה נאור: עריכה

  

 


