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  שם משפחה ושם פרטי כיום
   :שם משפחה

  עזריאל
  :שם פרטי

  יוחנן

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          שם משפחה איתו נולדתי
  עזריאל

                                              בלועזית
Asriel 

  :שם פרטי איתו נולדתי
  

   בלועזית
Johan- Georg  

:                     מין
  זכר   

  : לידה תאריך
2.10.1924 

  :  עיר לידה
  ברלין

     בלועזית
Berlin 

  :ארץ לידה
  גרמניה

  :שם פרטי ושם משפחה של האב
  דויד שור עזריאל

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 הלנה פישר

                                                :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
  ברלין

  בלועזית 
                                          

  :ארץ המגורים
 

   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
 בית ספר יסודי וגימנסיה

   :מקצוע לפני המלחמה
  

  :חבר בארגון או בתנועה
  ורקלויטה

  :    מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 שירות בצבא הבריטי במלטה ואיטליה, ישראל, דנמרק, גרמניה

  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 והיית במחנה עקוריםבמידה 
  

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  
  

  ?ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
-  

  :שנת עליה
1940 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  

  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

 



 

. הוריי היו פרודים וגרתי עם אימי אצל סבא שהיה בעל וילה גדולה. הייתי בן למשפחה עמידה מאוד. 1924- נולדתי בברלין ב

למשפחה של אבי . שמה היה מריאטה. הייתה לי אחות גדולה ממני בשבע שנים. פרוות אמא הייתה עקרת בית ואבי היה סוחר

ספרדים שאבי  יהודים בברלין הייתה קהילה של. ורשי ספרדגהיא ספרדית ממלמעשה משפחתי . 1480ת יוחסין עד יש תעוד

בתחילת הנאציזם אבא ייצר . לאבא היה עסק לפרוות מעובדות .היה בית כנסת ספרדי קטן בו עשו לי בר מצווה. היה ראשה

 .חליפות פרווה לטייסים גרמנים עד שהם שלחו אותו אל מותו
  

כשחזר היו העובדות בבית מבשלות לנו מאכלים . ארנבות וחוגלות, ות לצוד צבאיםסבא מצד אמא היה נוהג ללכת בשבת

הוא . סבא היה בעל משרד אדריכלות פנים וצבעות. חדרים ענקיים וחדר ביליארד במרתף 9הייתה לנו וילה ענקית עם . מהצייד

בפרוץ המלחמה . תבליניםעורות ו, טיחיםש, התורכים בברלין פיתחו עסקי טבק. אבי היה נתין תורכי .עבד בשביל השגרירויות

 . התורכים לא עזרו לנתינים שלהם ולכן הגרמנים רצחו גם את משפחתי
  

כשהיטלר עלה לשלטון היינו . למדתי מדעים. שנות בית ספר יסודי עליתי לגימנסיה 4אחרי . למדתי בבית ספר יסודי גרמני

נהגנו לבקר . היינו מעט יהודים. ף אותנו אחרי בית ספר ולהרביץ לנואז גם התחילו לרדו. בכיתה" הייל היטלר"קמים ואומרים 

זה העיד על . ות של ברלין והיה לנו מנויגרנו קרוב לגן החי .בבית הכנסת בחגים ובימי שישי אך היינו לבושים ככל הגרמנים

גויים  יואני וחבריי שה. םנהגתי לבלות שם כל יום בגלל מגרשי המשחקים שהיו ש. היה שם פארק עם מסעדות. מעמד גבוה

בשלב  .ההורים היו הולכים לקונצרטים שהתקיימו שם בערב .נויעד היטלר לא הייתה שום הפרדה בינ. היינו משחקים מחניים

 . מסוים אסרו על היהודים לבקר בגן החיות
  

לחו אותנו לחוות חקלאיות הצטרפתי לתנועת נוער יהודית וש . בליל הבדולח ראיתי את בתי הכנסת בוערים בדרכי לבית הספר

  .יהודי שנקרא מרטין גרזון אחראיעבדנו תחת . בארץ ישראלבבעלות גרמנית כדי להכין אותנו לחקלאות 

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

  

הפרידה מהוריי . באישור הגרמנים יצאנו לדנמרק. מקומות עבודה אצל איכרים בדנמרק, הנערים, בפרוץ המלחמה סידרו לנו

הייתי . בדנמרק הייתי אצל איכרים נהדרים . זו הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותם, 1939- הייתה בתחנה הרכבת בברלין ב

היינו צריכים להיזהר מהגרמנים אז לא . הגרמנים נכנסו לדנמרק 1940יל ועבדתי כמו כל הדנים החקלאים עד שבאפר 14בן 

אישרו לנו לעזוב את דנמרק  1940בדצמבר  .הלכנו לבית הספר אלא למדנו בחוג של נשים נוצריות טובות בבתים פרטיים

שה בגלל שהגרמנים שלטו העלייה הייתה ק. באופן חוקי בעזרת עליית הנוער של הנרייטה סולד ושיתוף פעולה של נשים דניות

מלנינגרד , מפינלנד לרוסיה, משוודיה לפינלנד, מדנמרק לשוודיה. היינו צריכים להקיף את אירופה מאחורנית. כבר בכל אירופה

משם  - ומשם עם אוטובוסים לראש הנקרא )חאלב שבסוריה( מאיסטנבול לאלפו, מאודסה באנייה לאיסטנבול, ברכבת לאודסה

 1942הייתי שם עד . אחרי לילה בחיפה לקחו אותנו לקיבוץ משמר העמק .ומשם באוטובוס עד חיפה. נכנסנו לפלשתינה

  . בעליית הנוער

  

 -לקחו אותנו דרך מצרים למלטה. שנים בפלוגת ההובלה של הצבא הבריטי 4שרתתי . התייצבתי לגיוס לצבא הבריטי 1942- ב

בצבא הבריטי למדתי נהיגה והיינו צריכים להישלח בתור תגבורת  .שם הייתי שנה ואז שנתיים וחצי באיטליה עד גמר המלחמה

עלינו על אניות . באוויר ובים -לפלוגת הובלה שהייתה במצרים ועזבה למלטה באניות כי בכל הים התיכון שלטו הגרמנים

הזהירו . מפני צוללותשהגנו עלינו  )משחתות(הם היו בשיירות שהיו מלוות באניות קטנות . זה היה מאוד מסוכן. באלכסנדריה

אם יש . יש צליל מסוים להתקפה מהאוויר ואחר להתקפה מצוללות. שבמקרה של הזעקה יודעים מה לעשות לפי הצלילאותנו 

ימים בזמן הזעקה הרגשנו  5אחרי . אם יש התקפה אווירית יש לרדת לבטן האנייה. התקפה מצוללות צריך לעלות לסיפון

) פגז תת ימי(כעבור יום הגענו למלטה והתברר לנו שאנייה נושאת חיילים נפגעה מטורפדו . ה זהלא ידענו מ. רעידה ובום עצום

חיילים  30אנחנו היינו . יש מצבה בהר הרצל עם כל השמות. חצי מחיילי הפלוגה שלנו טבעו. גרמני וטבעה תוך מספר דקות

 Aחילקו אותנו כך ששמות משפחה מהאות . טבעה היות על האנייה הקטנה שלאלהיה לי מזל . חדשים שנשלחו לאותה פלוגה
  .כך ניצלתי –באניית המשא  Kעד 

  



 

אבא ניספה בריגה ואמא . לאחר המלחמה בשלב מסוים קיבלתי מכתב מהצלב האדום שהודיע לי על שנספו ההורים שלי

  .עליהםעד היום אני לא יודע מה עבר . לא חשבתי ולא הרהרתי. היה לי טבע שדחקתי את כל זה. שוויץובא

  

  י על קורותיך מתום המלחמה /אנא ספר

  

חליפה כחולה עם פסים , מעיל גשם אנגלי, היא כללה בגדים לדרך. השתחררתי עם חבילת שחרור שהבריטים נתנו 1946- ב

התחלתי את . 22הייתי בן . ל האנגלי"מטריה אנגלית וכמה גרושים שחסכתי לפי הוראה של המטכ,נעליים, מגבעת, לבנים

לימים (בכרמל  5שנתן לי לישון במרפסת שלו ברחוב אביב , צבי זינגר, רחוק משפחה, היה לי קרוב. האזרחיים בחיפההחיים 

שכרנו חדר ברחוב . חיפשתי עבודה והחבר הכי טוב שלי מהצבא הבריטי שגר בתל אביב עבר לגור איתי בחיפה). רחוב קדימה

עבדתי רצוף בין . בלילה הייתי נהג מכבה אש וביום עבדתי כנהג מונית .מצאנו עבודה במחנות של הצבא הבריטי בטירה. אביב

  .אחר כך רכשתי חלק במונית וכך חסכתי. שני המקומות

  

 ,אלכסנדר חנן,מלחמת השחרור פרצה והחבר שלי . כאשר הבריטים עזבו נשארתי רק עם העבודה במונית 1948בשנת 

זו הייתה עבודה . נתיים עבדתי כנהג מכליתירה ב'שהוא נהרג ליד סג נודע אחרי מספר ימים. התגייס ומאז לא ראיתי אותו

העברתי שיירות . עבדתי כמשוחרר צבא ובגלל זה לא גויסתי למלחמה. שחנן לא רצה לקבל בגלל המצב הגרוע של הרכב הזה

תמיד נמצאת בראשי . סיכנתי שם את חיי כנראה יותר ממה שהייתי מודע. לירושלים הנצורה בהובלת דלק דרך מעלה עקרבים

  .הוא לא היה נהרג, שעליה עבדתיהמחשבה שאם חנן היה לוקח את העבודה על המכלית 

  

בזמן מלחמת ההתשה שרתתי על גדות התעלה . ם"בזמן שירותי הצבאי ובמילואים שירתתי בין היתר כקצין קישור לאו

כשנגמרה המלחמה רכשתי  . ולא ידעת אם תחזור יצאת -השירות היה די מסוכן. ם בתור דובר אנגלית"ונפגשתי עם קציני או

מכרתי את המכלית ורכשתי מוסך לשירותי . שתיהתחתנתי עם א 1954בשנת  .שנים 4חלק במכלית חדשה ועבדתי לפרנסתי 

הבת הגדולה עברה . ל"במשך השנים נסענו כמעט כל שנה לחו. 65מכרתי אותו בגיל . וכמה שנים 20ניהלתי אותו . רכב

בנינו בית ברחוב פרויד . לכן היו לנו נסיעות רבות וטובות - ל"הבת השנייה התחתנה עם דיפלומט והם גם שירתו בחו ,לאמריקה

  .עברנו לדיור המוגן 2001בשנת  .ילדים שהתפזרו בעולם 3במשך השנים גידלנו . בו גרנו עשרים וכמה שנים

  

, עברית למדתי בקיבוץ משמיעה, )משהותי בדנמרק(דנית , )מלימודי בגימנסיה(צרפתית , גרמנית: שפות 7במהלך חיי רכשתי 

שירתתי  54עד גיל  . מהפועלים במוסך למדתי קצת ערבית. אנגלית למדתי בצבא הבריטי וגם איטלקית מהשירות באיטליה

  .נון הראשונה והצטערתי שלא גייסו אותיהייתי בכל מלחמות ישראל עד מלחמת לב. במילואים

  

איתם  היא יצרה קשר. שמם דוריס ואנדראס. חיפשה קשרים משפחתיים אבודים וגילתה משפחת עזריאל בברלין ,נעמי ,בתי

התחבר אלינו ופעם אחת , רומן, הבן". עזריאל"התברר שהם לא יהודים אך כמה דורות כבר הם מכונים . והם שיתפו פעולה

. גם שמו לו תפילין ברחוב, הוא שמע את הצפירה והתרגש מאוד. הוא היה במלון בתל אביב וזה היה יום השואה. ההגיע ארצ

והביא גם את הוריו . הוא מאוד התרגש מהיהדות". אני לא אשם"חיבק את אשתי אגנס ואמר לה , אחרי כמה ימים הופיע אצלנו

בפרוץ המלחמה לקחו אותו לאנגליה . יהודי שנולד בווינה" עזריאל"דוד יש להם בן . אנחנו עדיין בקשרים טובים איתם. ארצה

כשנגמרה המלחמה הוא חזר למזרח . היה מלחין וחיבר מוזיקה. הוא התחיל להיות קומוניסט. כמו שאותי לקחו לדנמרק

הם היו קומוניסטים . תוכשביקרתי בברלין ביקרתי גם או. אשתו עשתה תוכניות ילדים בטלוויזיה. גרמניה ועשה גדולות בברלין

  .ונשארו עד היום עם ההשקפה הזו

  

 זה פרוייקט שנקרא. נסעתי עם ילדי לגרמניה להנחת אבן שפה לפני הבית של אמא וסבא בברליןלפני כמה שנים 

בו נלקח  התאריך, שם היהודי שגר בבית זה אלו אבני שפה זהובות שעליהן חרוט. של גרמני בשם גונטר דמניגְשטֹוְלֶּפרְשַטיין 

היינו בטקס החגיגי בו דמניג הרכיב את האבן עליה מונצחים סבי ואמי מול הבית  .יש אלפים כאלה בגרמניה ובכל אירופה. ולאן

בתחילה היו פה רק . מהסתכלות לאחור המדינה השתנתה המון. יום הזיכרון ויום העצמאות מרגשים אותי עד היום .שגרו בו

היה קו אוטובוס אחד והאוטובוסים הצליחו לעלות בקושי , הכרמל לא היה מאוכלס כמעט. ה פהכלום לא הי, יהודים 800,000

  .אני חושב שעברנו דרך ארוכה ומה שהיה נשכח. רב בגלל העליות הקשות



  2014מאי , חיפה

  .אני ואשתי ביום חתונתנו

  .אני והאחים מהמשפחה הדנית אצלה גרתי

  .אחותי ושתי בנותיי, הוריה, תמונה משפחתית עם אישתי

  .חנן אלכסנדר חברי הטוב ביותר שנהרג

  

 

  

חיפה, שרי סנפיר: ראיון

  

  

  

  :בתמונות המצורפות

אני ואשתי ביום חתונתנו -

אני והאחים מהמשפחה הדנית אצלה גרתי -

תמונה משפחתית עם אישתי -

חנן אלכסנדר חברי הטוב ביותר שנהרג -

  



  

  

  

  

 

  



  

 


