
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

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

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

                                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  פולק
  :שם פרטי

  גדליה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

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

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                              פולק 

  בלועזית
POLLAK                                               

  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                                            גזן

   בלועזית
GEZN                                               

:                     מין
 נ/  ז   

   :לידה תאריך
28.03.1928 

    :לידה עיר
  סנט דומיניק

   בלועזית
                                                          

  :ארץ לידה
 רומניה

  :של האב שם פרטי
  יוסף

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 רחל

                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                                                                             באיה מארה

   בלועזית
BAIA-MARE                                          

  :ארץ המגורים
  רומניה

 
, תיכון, יסודי( :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )אוניברסיטה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( ם בתקופת המלחמהמקומות מגורי
                                                                               באיה מארה

                                                                                                                
  : ציין את שמו ,במידה והיית בגטו

                                                                                     באיה מארה
                                                                                                                                                      

  :ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                                אייבנזה,מלק, מטהואזן, אושוויץ

                                               :              מקום  השחרור

            אייבנזה 
 

  :  תאריך השחרור

06.05.1945 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים
  באיה מארה

  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  קפריסין, אוסטריה

  :עליה שנת
1948 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  מולדת

  
  



 

  על קורותיך לפני המלחמה  י/נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .בן למשפחה בת עשרה אחים ואחיות,בסנט דומיניק שברומניה 1938נולדתי במרץ 

  .היינו משפחה מאוד עשירה ומוערכת על ידי הקהילה. היה מועסקים אצלויהודי העיירה ,אבי היה סוחר תפוחי אדמה וגבינות
  .הייתי הבכור מבין האחים, הובלתי סחורות. עבדתי אצל אבי, כנער

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
ם פעילות ותפקידי, 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

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 
  .םהם אמרו לנו לברוח כי ההונגרים הורגים יהודי, נכנסו הרומנים לכפר 1940בשנת 

  .שם גרו סבתי ודודיי, אספתי את כל משפחתי ונסענו לבארה מאיה . אבי היה מחוץ לבית ואחי למד בבאיה מארה 
  .עבדתי כמוכר בייגלה מוץ לקולנוע, על מנת לעזור בפרנסת המשפחה. ההונגרים לקחו את כל רכושנו

בגיעו שמועות על זוועות , ים בצפיפות נוראיתשהינו בגטו למשך ארבעה חודש. הכניסו את כל יהודי העיר לגטו 1944בפסח 

  .לא כולם יכלו לשרוד בתנאים כאלו, הגרמנים
למזלי הביא איתו . למשך ארבע ימים , איש בכל קרון 120הובילו אותנו בקרנות רכבת . יץ ובחג השבועות לקחו אותנו לאושו

  אבי 
  .חותיעשרה אחים ותינוקה של א, הייתי עם כל משפחתי בקרון.בקבוק מים

  .העמידו אותנו בשורה ועשו סלקציה. הם היו עם כלבים , עם הגיענו לאושוויץ צעקו הפולנים שנצא מהר מהרכבת

  .הרחתי את הריח הנורא, אמי הלכה עם שישה מאחיי ישירות לקרמטוריום, אני זוכר את מנגלה שעשה את הסלקציה
  .אבי ואני נשלחנו לבלוק עם צוענים הונגרים .ונתנו לנו מדי אסירים עם פסים DDTאחר כך חיטו אותנו ב 

  .מעולפים מרעב ובתנאים קשים, איש בבלוק 500 -שהינו כ
  .לא ראיתי אותו לאחר הסלקציה, הוא היה איש חכם. ידעתי נגרות ואבי אמר לי ללכת , עברתי סלקציה של בעלי מקצוע

  .התברר שאבי ניצל וברכבת לחופש הוא נהרג לאחר שהופצצה
עבדתי במנהרות שהגרמנים . משם הלכנו ברגל למלק.  71072 -שם חרטו לי מספר על היד. למחנה עבודה, למטהאוזןהובלתי 

  .רעב ועינויים קשים,בין הפצצות , כך שרדתי. ייצרו בהם טילים

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, מהחיים אחרי המלח, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  .ו אותנורהגיעו האמריקאים ושחר 1945למאי  2- ב

  .רו רק שני אחים ושתי אחיותתממשפחתי נו, חזרתי הביתה
  .'עבדתי בעיר עם דודי שעסק במסחר עד ששמעתי על עלייה ב

א של האנגלים והארגון "רהגעתי לאוסטריה למחנה אונ. הוא סיפר לי על ארץ ישראל , פגשתי חייל מהבריגאדה היהודית
ולאחר " דרור הבונים"הצטרפתי לתנועת . דרך הרי שוויץ ואוסטריה  הגעתי לאיטליה.וינט קיבץ אותנו במחנה עקורים'הג

האנגלים תפסו אותנו ונשלחנו לקפריסין למשך .שראלילכיוון   "מולדת"התארגנות הגענו לבארי ומשם הפלגנו על האונייה 

  .שנתיים
  .הגעתי לארץ ישראל 1948 מברדצב 25 - ב

  

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

  .לאחר מכן נישאתי והקמנו בית ומשפחה בארץ. בארץ שירתתי בצבא

  .עסקתי במסחר של מוצרי צריכה
  .וארבעה נינים שבעה נכדים,יש לנו שני בנים 

  
  

  יוסי פולק: ראיון
   2012מאי  .יםבת 

  עדי מלכא: עריכה

 


