
 

  "ְ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

  ון דייק :שם משפחה
  

  יהודה מיכאל :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

         ון דייק:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Van Dijk בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Yehuda בלועזית                                                      יהודה מיכאל  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
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:                     מין
 נ/  ז   

  8.7.1939 :לידה תאריך

  רוטרדם  ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

 Rotterdam בלועזית
                                                           

  הולנד :ארץ לידה
 

  בטי :עורים של האםשם פרטי ושם נ  לאון :של האב שם פרטי

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

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                       רוטרדם:   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  הולנד :ארץ המגורים                Rotterdam    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? במחנות האם היית
                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

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

  
  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1968 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  



 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /ספר נא
תנועות /פעילות ותפקידים ביודנראט, זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

; להצלתך באופן משמעותילא יהודי סייע /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/נוער

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה

משפחתי הייתה . שנה בהולנד 400, למשפחה הולנדית שורשית ,להוריי לאון ובטי, 1939נד בשנת נולדתי ברוטרדם שבהול
אך פוטר בסופו , אבי עבד בעיריה .נרשם לעליה וזה מה שהציל אותנו בסופו של דבר, אבי היה פעיל בתנועה הציונית. ציונית

  .של דבר עקב יהדותו
השוטר אישר את . ברגע האחרון אבי ניגש למשטרה והודיע שאנחנו בהליכי הגירה לפלסטינה. קיבלנו צו גירוש למחנות הריכוז

משפחה קתולית שהייתה מוכנה  ובסיוע המחתרת הוריי מצאו, לא הייתה אפשרות לצאת מהעיר. הבקשה וביטל את צו הגירוש

גרנו בחדר אחורי קטן עם . באיזור שדות רחוק ממכוניות וכבישים, זה היה בעיירה לא רחוקה מרוטרדם. להסתיר אותנו
נכנסנו למסתור . גם במסתור ניהלנו אורח חיים דתי. אבי התחיל לעבוד כמזכיר בבית ספר תיכון יהודי. משפחה יהודית נוספת

אמי הייתה מטפלת ואבי . למשפחה השניה היו שלושה ילדים, הייתי בן יחיד. ונשארנו שם במשך שנתיים, עכשהייתי בן ארב
. המבוגרים לימדו אותנו קרוא וכתוב בהולנדית ובעברית ולימודי תורה, כדי להעסיק אותנו. המשפחה השניה היה רופא

כל . היה מאולף וידע לזהות צעדים של אנשים זריםהוא . למשפחה הקתולית שהסתירה אותנו היה כלב חמוד ששיחק איתנו
למרות שהמשפחה הייתה . ובכך הציל אותנו פעמים רבות –הכלב נבח והזהיר אותנו , פעם שמישהו צעד על הגשר לכיוון הבית

  .הדבר לא הפריע וכל משפחה קיימה את דתה ואמונתה בלי הפרעה, קתולית
במשך כל אותה תקופה . בלילה ישנו בעליית הגג. בנפרד מהמשפחה הקתולית ,ושם אכלנו במהלך היום היינו בחדר האחורי

למשפחה הקתולית . בשביל לקבל אוכל היה צריך לקבל תלושי מזון ולהציג אותם עם תעודה מזהה .סבלתי מדיזנטריה וקור
  .בר נראה תמוהאוכל והד זה היה מסוכן כי היא לקחה כל פעם הרבה. שהביאה לנו אוכל, 18הייתה בת מאומצת בת 

הנאצים תלו עמודים . אב המשפחה הקתולית עבד במפעל סבון. לקראת סוף המלחמה כבר כמעט ולא נותר מזון ועצים לחימום
אב המשפחה הקתולית הציע לאנשים להפיל . ב"אנגליה וארה, כדי לעצור צנחנים שניסו לפלוש מקנדה, עם חוטי תיל ביניהם

  .ואנחנו לקחנו אותם מהר הביתה וניסרנו אותם להסקה, הם הפילו את העמודים. את אותם עמודים בתמורה לסבון
, שילמנו להם אחרי המלחמה על כך שהסתירו אותנו. אבל בשלב מסוים נגמר לנו הכסף, בהתחלה שילמנו למשפחה הקתולית

  .היו עוזרים לנו –למרות שגם אם לא היינו משלמים 

  

   עד עלייתך לארץ מתום המלחמה וי על קורותיך /נא ספרא

   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
ומצאנו דירה , לא יכולנו לחזור לביתנו כי היה תפוס. ואבי חזר לעבודתו בעיריה, חזרנו לרוטרדם. הייתי בן שש בזמן השחרור

בנינו את הקהילה . ונולדו להם עוד שלושה ילדים, ממני בשנה וחציהוריי אימצו ילד יהודי שהיה צעיר . אצל בעלת בית יהודיה
ללמוד בישיבה ולשפר את השפה , 17באתי ארצה בגיל . אמונתנו הלכה והתחזקה בעקבות האירועים וכך גם הציונות, מחדש

היא . ער בבריסלהכרתי את אישתי בסמינר תורני לנו. הייתי בירושלים במשך שנה וחזרתי לרוטרדם ללמוד רפואה. העברית
ואחרי חודשיים , התחתנו. דיברנו בעברית בינינו. והם עברו חוויות קשות יותר משלנו, הייתה ממשפחה של ניצולי שואה מפולין

  .עלינו ארצה והקמנו משפחה
  

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

כיום כולם נשואים ויש לנו , נולדו לנו חמישה ילדים. התקבלתי למחלקה הגריאטרית בשערי צדק. החיים בארץ היו מאושרים
העבודה כרופא הציעה לי הרבה יותר . היינו מאושרים מכל הבחינות. שירתי בצבא סדיר וגם בשירות מילואים. נכדים רבים

  .זכיתי להכיר אנשים מכל שכבות האוכלוסיה והדבר ריתק אותי. ממה שיכולתי לקבל בהולנד
אבי  .ילדיי היו בגיל שבו הייתי בזמן המסתור. לבקר את המשפחה שהסתירה אותי, בגיל ארבעים חזרתי להולנד עם ילדיי

י ציור של הבית הוא נתן ל. התחיל לבכות –אך כשנפרד מאיתנו באותו יום , הוא תמיד היה קשוח. המשפחה כבר בן שמונים אז

זו הייתה . הדבר ריגש אותו מאוד. כשהוא רואה את ילדיי, ואמר שכיום הוא מבין את משמעות המעשה שלו, בו הסתתרנו
  .הפעם היחידה שראיתי אותו בוכה
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