
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  יהודה  סולומון

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Solomon   סולומון  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      David 17.5.1925 נ / ז     דוד  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית
Arad רומניה  ארד 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
  אסתר גרינפלד  שמואל חיים

  ):  שואה לפני המלחמהנ/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים
   

                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
     Arad  רומניה  ארד 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
  גורדוניה, מזרחי בית ספר                נפחות ומכניקה עדינה

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 כפר ליד ארד

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  דואגה

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 דואגה 

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
   1948  פאן יורק

  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  לחמה י על קורותיך לפני המ/נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

השומר , גורדוניה, למדתי בחדר ובבית ספר יהודי והייתי שייך לארגון יהודי מזרחי.  עשר בני דודיםההיה לי אח אחד ושש
  . הלכנו ברגל ליער שם שרנו ורקדנו והדלקנו מדורותאני זוכר ש .הכשרהב הייתי ,הצעיר

למדתי מכניקה עדינה ואחי היה . אני ואמי עבדנו כדי להתפרנס .למדתי את מקצוע הנפחות וידעתי שבישראל עובדים קשה
  .צורף כסף

שרנו ורקדנו ושמחנו . ערים ונערותאמנם לא היינו רבים אך היו נ. בתנועה הציוניתפעילים היו חיי חברה , ילדות יפהלי היתה 
 .הייתה לנו ילדות מאושרת לפני המלחמה

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/נגדותהת/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
לא נתנו לי לעבוד במלאכה גם  .לא קיבלו אותי לבית הספר המקצועי וזרקו אותי ממקום העבודהולכן יצאו חוקים נגד היהודים 

 ניםאמא גידלה מלפפוכדי לתהקיים  .ר דירה בפרבר העירושכנאלצנו לרשו אותנו מהבית ויג .להתפרנסני בבית וכך מנעו ממ
כל פעם עוד ועוד יהודים ,  עזרנו לקלוט יהודים לכפר דרך הקהילה היהודית .עצי פרי למאכלמ וקטפנו פירות תפוחי אדמהו

 . במסגרת ארגון הבונים ואחרים אך לא פעלנו מתוך חששהיינו מתאספים .שבאו ללון אצלנו בבית ולאחר מכן עברו הלאה
 .גידול אורז בשדותבדרכים וה שלג מינויפ,  כבישיםתליסלעבדתי בעבודות כפיה בבמהלך המלחמה 

  

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

  

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

התרחצנו עם צינור בגינה ושמרנו אחד על  .ללא מטבח ושירותיםשהיה במרתף בחולון יחד אני ואמי גרנו לאחר שעלינו ארצה 
  . ברומניהלא היתה לנו משפחה בארץ אך היו לי חברים רבים מתנועות הנוער .לפליז בחולוןעבדתי בבית חרושת  .השני

 .אחר הצבא הלכתי לעבוד בעיבוד מתכות .היה לי שרות נהדר ואהבתי כל רגע.  בחיל חימוששירתי ו24ל בגיל "התגייסתי לצה
 .  חיתן אותנו, שאישתי הייתה המזכירה שלו, התחתנתי והרב גורן55בשנת 

 .יש לנו שלושה ילדים נשואים ושבעה נכדים
  
  
  

  רמי אלרוב: ראיון
  2010יולי . ראשון לציון

  
 קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



