
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .הבאים הזיכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור 

מידע זה אפשר יהיה להכיר את הסיפורים  בעזרת .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

אוסף הסיפורים . מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יעלה לאתר אינטרנט מיוחד 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      

  יוםכשם משפחה ושם פרטי 

  אירן  :שם פרטי  ווקסלר :שם משפחה

  הובתקופתהשואה פרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(בדפוס  באותיות שמות ומקומותיש לרשום                          

   בלועזית                                                    לפני  שם משפחה 
 BOTTNER          |                                          בוטנר:  או בתקופתה המלחמה

 בוטנר :שם נעורים

  בלועזית                                                          לפנישם פרטי 
 IRENE                 |                                            ןאיר:  או בתקופתה המלחמה

:                     מין
 נ  

  תאריך
 01/03/1943: לידה

   בלועזיתמקום לידה                                                               
  Brussels            |                                                        בריסל):  מחוז, ישוב(

  בלגיה  :ארץ לידה

  שם פרטי
 גימפל :של האב

  שם פרטי ושם 
 מלי אופנר :נעורים של האם

  הבעל   /שם פרטי של האישה
 ):   נשואה לפני המלחמה/נשויתה /היהאם (

  שם נעורים
 :  של האישה

  בלועזית                                                           מקום מגורים קבוע 
                    לפני המלחמה

  Brussels |                                            בריסל ):     מחוז, ישוב(

 בלגיה  :ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה
 : לפני המלחמה

  חבר בארגון                                מקצוע לפני 
  :  או בתנועה                                  : המלחמה

  מלחמה                                                                                 ה בתקופתמקומות מגורים 
                                                    )  Namur(נמור , בלגיה, בריסל):                         ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        

                                                                                      ?ומתי אילו? האם היית בגטאות
                                                                                                        

                                                                                                                          

                                                                                                        

  ?                                                                       ומתי אילו? האם היית במחנות
                                                                                                        

                                                                                                                          
                                                                                                                                              

                                                                                                                        )  Namur(נמור    :השחרורמקום  
 

 1944אוגוסט : השחרורתאריך 

  האם שהית במחנה 
 ?שם המחנה? עקורים

  חזרת לאחר /עברתלאן 
 ?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
  :בדרך לארץ

  

  שנת
  יהיהעל

1948 

  " נגבה": האנייהשם 
  אם עלה (

 )בדרך הים



  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
לפני המלחמה הורי התגוררו . בריסל -נאצים שלטו כבר בעיר מגורי כשה, נולדתי בבלגיה במהלך מלחמת העולם השנייה

הורי התחתנו בשנת . גדול ממני בשלוש שנים ,שם חיבה בובי) אל(אחי אלפרד ו, אבי עבד כפרוון ואימי עבדה עימו. בבריסל
  .בעיר אנטוורפן 1939

  

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

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
  :)ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

 הורי שחששו לשלומי, ים פלשו לבלגיהלאחר שהנאצ. השניהבמהלך מלחמת העולם  1943בשנת  בלגיה, בבריסל נולדתי

  .העבירו אותי בגיל שלושה חודשים לכנסיה Committee for the Defense of Jewsובאמצעות ארגון 

בין  Bouchardהתגוררתי בבית משפחת .  Namurבעיר  Bouchardבשם י כומר למשפחתו הנוצרית"מהכנסיה נלקחתי ע

  .הם אימצו אותי והתגוררתי בביתם כבתם לכל דבר. 1943-1945השנים 

כהורים ביולוגים וסירבתי לחזור אליהם כשהמלחמה  למשפחה המאמצתשהתייחסתי בשנים מאוחרות יותר הורי סיפרו לי  

  .הסתיימה

לי על מנת שיוכלו לזהותני לאחר החליטו לעשות לי סימן ברג, הוריי צפו את העתיד הנורא והיות ונולדתי ללא סימן לידה
. חזקתםבזכות הסימן שעשו על גופי יכלו הוריי לדרוש שאחזור ל, ואכן כך היה. במידה וכולנו נשרוד את המלחמה, המלחמה

נתן ) אח אימי( 14מדודי אז בן הוריי ביקשו , י הנאצים"גילוי המקום ע למניעתהיות וכתובת המסתור היתה סודית להוריי 

הוא . ולגלות לאן מוסרים אותי Committee for the Defense  of   Jewsלעקוב אחר האנשים מטעם הארגון, נראריאב אופ

 .מ מבריסל ברכבת"ק 100-אשר נמצאת כ Namurבעיר  ביתהחזר אל הוריי עם הכתובת של 
לאחר  חזקתםולהחזיר אותי לבזכות דודי אני נמצאת כאן היום שכן אחרת הורי לא היו מצליחים לעלות על עקבותיי  ,למעשה

  . המלחמה

משפחת בושר הסכימה להעביר אותי לחזקת הוריי  ,סימן ברגליה בזכותבית הוריי המאמצים ועם תום המלחמה הוריי הגיעו ל

  .עובדה שהיו לה השלכות רבות במשך השנים, כמובן שהפרידה היתה קשה ביותר .הביולוגים

 Committee for the Defense of, הנשים שעבדו בהתנדבות בארגון הרזיסתאנס 13מאוד חשוב לי לציין שאחת מתוך 
Jews (CDJ) הייתה גברתANDREE GEULEN  , ס שנערך לכבודה בארץקעולם בטהאשר הוענק לה תואר חסידת אומות .

  . לה על מה שעשתה למעני יפגשתי אותה בהתרגשות גדולה והודית

 ניתן לקרוא על תרומתה והארגון שעבדה בו להצלת  Hidden Children of the Holocaust by Suzanne Vromenפרבס

  .ילדים בלגים באותה תקופה 3,000
           

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

הורי המאמצים  אבאותה תקופה לא היו לי הורים אל, הורי סיפרו לי על הקושי שלי ושל משפחתי המאמצת להיפרד ממני
התגוררתי עם הוריי , עד עלייתי ארצה. שנים לאחר מכן חשתי שמשפחת בושר היא משפחתי. אותם חשתי כהורי הביולוגיים

המעפילים  באוניתעלינו עם גל העליות הגדול  1948-ב). מאוד תקופה קשה שבמהלך המלחמה חי במנזר וחווה(ועם אחי אל 

  .לנמל חיפה" נגבה"

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
עבדתי במספר מקומות והתחתנתי , 1963אני חזרתי ועליתי לארץ בשנת . ואז עקרו לקנדה 1952הורי התגוררו בישראל עד 

    .כיום יש לי שני ילדים וחמישה נכדים. השפה האנגלית בתחום
  

  

  

  הסיפור נכתב על ידי אירן ווקסלר

  נס ציונה, 2013 יוני

  
 


