
 

  "ְ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
  רד ברוך'ריצ  דים

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

    Dym    דים  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   יתבלועז
      Baruch  21/11/1937 נ / ז     ברוך  

  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית
Antwerpen בלגיה  אנטוורפן 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
  רוזלין שיק  מקס

  ):  ה לפני המלחמהנשוא/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים
   

                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
     Antwerpen  בלגיה  אנטוורפן 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                    

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 ציריך, כפרים באזור הרי הפירנאיםנדודים בין  ,צרפת - גרנובל 

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  Rivesaltes -ריבזאל 

                                                                   :     מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1944סוף  בית יתומים בציריך

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)רך היםאם עלה בד (שם האנייה
  1961   
  
  
  

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


 

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

 ,יהלומים ואמא עסק ב, שהיה במקור מפולין,אבא. אחות גדולה ממני בשנהלי  יש . ילד שני למשפחת דים,1937-נולדתי ב
  .לכן הזיכרונות שלי מועטים, הייתי ילד מאוד קטן כשפרצה המלחמה .ביתעקרת  היתה ,כסלובקיה'שהגיעה מצ

  
  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/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/ות נוערתנוע/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
הם תפסו אותנו מסוים  בשלב .בכפריםשם התחבאנו . אני זוכר שברחנו מאנטוורפן לצרפתו,  הגרמנים הגיעו לבלגיה1940-ב

  .כפריםבאבא ואמא המשיכו להתחבא . היינו שם תקופה קצרה ואז ברחנו מהלאגר. והכניסו אותנו ללאגר ריבזאל
 הוא 1943-ואז ב, הוא הוביל אותנו לאזור של הרי הפירנאים.  אני ואחותי הצטרפנו לבית יתומים של הרב שנאורזון1942-ב

אז אותי , אבל הם לא יכלו להחזיק אותנו יותר מדי, ה קצרה אצל סבא וסבתא שלי בציריךהיינו תקופ. הבריח אותנו לשוויץ
וחודשים ספורים לפני סוף המלחמה הגרמנים תפסו ,  נולד לי אח נוסף1944-ב .ואת אחותי שלחו למנזר, הכניסו לבית יתומים

  .ה להתחבא אצל הכפריים עד סוף המלחמהאמא המשיכ.  ומשם שלחו אותו לאושוויץDrancyהכניסו אותו למחנה , את אבא
  

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

 תוך כדי נפגשנו .ריךסבתי ודודים נוספים שהיו בצי, סבי, אחותי,  אני, חזרנו הביתה לאנטוורפן, כשבלגיה שוחררה1944בסתיו 
אמא היתה חלשה מדי ואחר מבעיר מרקר  שוב הועברנו אני ואחותי לבתי ילדים 1946 -ב. עם אמא והאח הנוסףמחדש 

. ב וגרנו בניו יורק תקופה"ו לארההגרנ אני ואחותי 1954-ב . אמא התחתנה שוב ונולד לי אח נוסף1953-ב .מלטפל בנו
  .ב"תי וגם שירתתי שנה בצבא ארהאחר כך עבד, בהתחלה למדתי בישיבה

  .ניצלתי את ההזדמנות ועליתי לארץ.  שמעתי שקיבוץ שלעבים מחלק כרטיסי טיסה למי שהולך להתנדב בקיבוץ1961-ב
  

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

.  שהיה גר בבאר שבע, אח של אבי,עברתי לגור אצל דוד שלי. אז אני ועוד בחור עזבנו את המקום, א הסתדרתי בקיבוץלבארץ 
   .עזבתי את הדתבמהלך התקופה הזו . והסוכנות היהודית סיפקה לי יחידת דיור,  כמה שבועות באולפןלמדתי

אז , לא מצאנו מקום עבודה משביע רצון .ו בשיכון בעיר התחתנו וגרנו בדירה שקיבלנ. הכרתי את אשתי באוטובוס1962 -ב
 ניסינו להביא את אמא שלי שהיתה עוד באנטוורפן 1970 -ב .ומצאתי עבודה בתעשיה אווירית להרצליה,  הארץעברנו למרכז

טסתי , שלההקמת המצבה לרגל , שנה לאחר מכן . לאחר שנה היא נפטרה.ב"אך היא לא הסתדרה ועברה לארה, לארץ
אחרי שלא .  במקוםניסיתי להתבססארתי לחצי שנה ושולכן נ באותו זמן רציתי לעזוב את ישראל .ב ועליתי לקבר שלה"רהלא

, רצינו גם לעבור למקום דתי .כך גם העברנו את הילדים לבתי ספר דתיים. חזרתי לארץ ותוך כדי גם חזרתי לדת, הסתדרתי
מחיר יקר יותר  מכרתי את הדירה בךוכ, ז שמענו שהסוכנות קונה דירותוא, כשניסינו למכור את הבית היה לנו מאוד קשה

   .ואז עברנו לבני ברק,  שנה12 שם גרנו במשך ,קרית אונובעברנו לקרית משה . מהשווי שלה
ילדים ה גיליתי תמונות מבית . שם שהיתי,לפני כשנתיים חיפשתי בגוגל מידע לגבי בתי ילדים בבלגיה אחרי השואה בעיר מרקר

זקי ברקו , השגתי את הטלפון של מי שאסף את התמונות, ובאחת מן התמונות אני רואה תמונה שלי עם סימן שאלה, שלנו
, נינויכך נוצר קשר ב. "עכשיו אני אוכל לשים שם על התמונה" :הוא אמר לי. נפגשנו וזה היה מאוד מרגש, דיברנו, מהרצליה

  . אותי לפרסם אותםואף דחף שהלחנתי הוא גם מאוד התלהב מלחנים 
   .    ניניםשניו, נכדים רבים,  ילדיםארבעהיש לנו היום 

  
  

  חוה גולדצויג: ראיון
  2012אוגוסט . בני ברק

  
  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 



