
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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. השל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

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

 
 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  דרומי  :שם משפחה

  

  עליזה:ישם פרט

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אינה נוגעת אלייךבמידה והשאלה                                   

  Wellner  בלועזית  ולנר :איתו נולדתישם משפחה 

 
  אילזה :איתו נולדתישם פרטי 

                                                      

:                     מין                        Ilse בלועזית

  קבהנ

   :לידה שנת

31.12.1927 
  ברלין :עיר לידה

                                                              

 גרמניה:ארץ לידה                           Berlin בלועזית

  הרמן ולנר :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  עמליה קסלר :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                 אמסטרדם: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

 הולנד :ארץ המגורים            Amsterdam  בלועזית

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                 )מורה, סנדלר, תלמיד(

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

  הולנד אמסטרדם :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 במחנה עקורים במידה והיית
 )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
 
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

10.1947 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

 
  אדריה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

אמא הייתה אשת ואבא היה פרוון  .הייתה לי אחות אחת. היינו משפחה מסורתיתו, נולדתי בברלין בגרמניה בשכונה לא יהודית

   .עסקים
במטרה לחזור עברנו להולנד  1933עד שבשנת , םות של היטלר והיו שירים פאשיסטיתהלוכ התחילו לעבורגרתי בו רחוב שב

ת בצורה טובה ואמה עשתה יחסו אלינו יחסייבהולנד למדתי בבית ספר שם הת. ברגע שהיטלר ירד מהשלטון לבית בגרמניה

  .שם עסקים

  
  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, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

ואחרי כמה בסוף שנת הלימודים הראשונה שלי בהולנד הודיעו שתלמידים ומורים יהודיים אסור להם להיות בבית הספר 

  אבא נפטר במהלך התקופה הזאת  .חודשים הקימו בית ספר תיכון יהודי

שהם יהודים האוכלוסין שום יכל היהודים היו רשומים בר .כנס לקולנוע ובתי קפהיהיה אסור ליהודים לה 1942שנת בתחילת 

הגרמנים לקחו לאמא את החנות שהייתה לה ואמא הכירה יהודי גרמני  .ובתעודות הזהות היה מופיע סימן שאנחנו יהודים

מטבע זר וחיפשו את אמא ואמרתי להם  משטרה של היום אחד הגיע .לנו את התחושה שצריך להסתתרגם שהסתתר ונתן 

ולמחרת אמא הלכה לשם והכניסו אותה  ,מתלכתובת מסוי תלה הזמנה להגיע למחרהם השאירו  .בחוצפה שאמא לא בבית
 זוודהאמרה לי לארוז מושהו ימלאמא היה מכר גרמני שעזר לה לצאת ליום אחד ואמא הכירה לי  .שבועותלמספר לבית הסוהר 

ואמא עשתה הצגה שהיא חולה ולקחו אותה למקום  14בת אז הייתי  .למקום אחר תסעוואחותי נ ,ושאני נוסעת עם האיש הזה

הלכתי עם האיש לעיר בהולנד ובזמן שהותי שם לקחתי איתי את חומרי הלימוד ולמדתי  אני. היא לא חזרה לכלאמשם אחר ו
  .אבא של האיש לימד אותי אנגליתוה ,לבד

בכל מקום ו ,ועברתי ממקום למקוםלבקר במקום ואני ברחתי דרך הדלת האחורית  היו באים גרמנים .שאר שםיהיה מסוכן לה

 הגיעלעיירה שם התגוררתי עם כמה חברים והחבר של אמא הגעתי  .להסתובב בחוץהייתי יוצאת לא מגיעה הייתי אליו ש
עד שיום אחד המשטרה הגיעה  ,הוא ראה שזה מקום לא בטוח אז הוא לקח אותי חזרה לאמא .לראות איפה אני מתגוררת

  .שוב והיינו צריכים לעזוב

היה מעט מאוד  ,שנים קשות והי 1944-1945שנים ה .גוררה ושם נשארתי עד סוף המלחמהתהגעתי לעיר דרוכט שם אחותי ה

  .האמריקאים הצניחו לנו מהמטוסים סיוע של אוכל ובשבילנו זאת הייתה ממש חגיגה .אוכל והיה קר מאוד

  

  היוםל קורותיך מתום המלחמה ועד י ע/אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

את . עם אמא מפני שהגשרים היו מפוצציםלא נפגשתי  אך עדיין, שאני חייבת לסיים את התיכוןלעצמי לאחר המלחמה אמרתי 

העלייה הזאת  ."אדרי"עליתי לארץ באניית  אז, עזבתי את הולנד כדי לעלות לארץ ולא היה לי דרכון .בעלי הכרתי בהכשרה

  .היה לי דרכון של בחורה אחרת ,כתיירת לא בשם שלילארץ הגעתי  .'נקראה עלייה ב

אל "אמר אבל  ,את האמת וני לא אומרת לתכל עלי והבין שאסוהפקיד השם אמרתי את השם של בעלת הדרכון והגענו לחיפה 

רצינו . הגעתיאיתו עם הגרעין ש ותאכסנו אותנו במלונ ."ממה לפחד ךאין לושלך ת השם האמיתי תדאגי את יכולה לומר לי א

בת  -ילדים 3לנו ונולדו  ,התחתנתי עם אברהםכאן בארץ  .דשהגענו לעמיעעד טוב להתיישבות חיפשנו מקום  ,להקים קיבוץ

    .נינות 2- ו נכדים 9 ומהם -ושני בנים
  

  יאיר יהודאי: ראיון

  2013דצמבר , עמיעד


