
 

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

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית   infovatikim@pmo.gov.il:  ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא      

  .נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר      

  02-5605034: בפקס או   49003פתח תקווה  10437. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר      

  .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  דרומי 

  :פרטישם 

  אברהם

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  ונזיודן

 בלועזית
VANZUIDEN  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  אברהם

  בלועזית
avram 

:                     מין

  ז

  :לידהשנת

12.8.1925  
 

  הוגווין:  עיר לידה
  

  הולנד:ארץ לידה HOOGEVEENבלועזית

  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  רארונזיודן'ג

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 לוין סופי
  :     מקום מגורים קבועלפני המלחמה

  מסריחט

  בלועזית
MAASTRICH 

  :ארץ המגורים

 הולנד
  :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  )ישיבה ,אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 תיכון

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, תלמיד סנדלר, תלמיד(

  :או בתנועה חבר בארגון
  )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

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

  בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו
  

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

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

 )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  

  :שנתעליה  עד מתיציין ממתי , במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  
9.1947 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  אנייה יוונית של תיירים



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך;ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

  נא לכתוב בגוף ראשון

 
קילומטר מהגרמנים  15שפות היינו  6שם למדתי  הלגימנסיודודה שלי בהולנד עברתי לבית ספר יסודי הלכתי  דהייתי אצל דו

הדוד שלי היה מעוניין לעבור מקום מפני שהוא פחד עברנו לגור במקום עם נוצרים על מנת לשמור על עצמנו חייתי אצל מנהל 

במהלך שהותי באמסטרדם עזרנו והיינו אצל אישה שלא ידעו שאנחנו יהודים  בית הספר לאחר זמן מה יצאתי אתו לאמסטרדם

ליהודים בהמון צורות היו לי קשרים עם אנשי משטרה והשתמשתי בהם באחד הימים הגיעה המשטרה הגרמנית בהתחלה 

ני להתלוות חשבתי שזאת הדיחה הם העירו אותי מתוך שינה ונתתי לו תעודה מזהה של מישהו אחר והשוטרים בקשו ממ

  .אליהם לתחנה לצורך בירור וכשהגעתי למשטרה הביאו לי תעודה זמנית ויצאתי מהמקרה הזה

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, שהיו בסביבתך בגטו או במסתורהאנשים ,או בהתנגדות בריחהב
  

  

 הוריי הסתתרו קרוב לאורופיין ניות הגרמנים יפ מד"ת בהולנד והמשטרה הלכה עבוברחו גזעניותאני זוכר מדי פעם היו קריאות 

עשינו המון דברים שהיו מסוכנים והיינו . אני זוכר שהיה לי דוד חולה ובשביל לשחרר אותו שיחדנו את השומרים ההולנדיים

שני מזוודות והצלחתי יום אחד עצרו אותי וכל הדרך דמיינתי איך אני בורח עצרו אותי עם  .חייבים לעשות זאת על מנת לשרוד

נו שום חג זה היה חושף אותנו כיהודים תמיד היינו בבריחה עברנו ממקום למקום בתקופת המלחמה לא חגג .לברוח לשוטר

י הגרמנים למחנה בהולנד שני שליש מהמשפחה לא שרדו את "ולא הרגשנו בטוחים אחי לא חזר מהמלחמה אחי נלקח ע

  הגרמנים היו מקבלים כסף על הסגרת יהודים לנאצים  .המלחמה

  

  מלחמה ועד עלייתך לארץ  י על קורותיך מתום ה/אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

  

  שתי  ולאחר מכן הגעתי עם הגרעין לקיבוץ עמיעדיפה עברנו לתל אביב למשפחתה של אהגעתי באנייה לחיפה ומח

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, התרבותיתפעילותך הציבורית או , תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

שנים  27הלתי לולי תרנגולות ועבדתי יבקיבוץ למדתי לחלוב פרות בקיבוץ עבדתי ברפת גידלתי תרנגולות למטרת בשר נ

  במפעל בעבודות קלות יותר

  

  2013דצמבר , מושב עמיעד, יאיר יהודאי: ראיון


