
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים 

 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
   חיים:שם פרטי   פניני:שם משפחה

  פת השואהפרטים אישיים לפני ובתקו                                  
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

   בלועזיתשם משפחה                                                             
 perls                             |פרלס:            לפני המלחמה

  פרלס :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתי                                                                 שם פרט
 11|09|1920 :לידה נ / ז    hans-heinz                      | היינץ-הנס:                לפני המלחמה

   בלועזית                     מקום לידה                                          
 Leipzig                |לייפציג):                            מחוז, ישוב(

   גרמניה :ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  שרלוטה:נעורים של האם  )זאב ( Willy :של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :   האישהשל ):   נשואה לפני המלחמה/אם נשוי(

  בלועזית                               לפני המלחמהמקום מגורים קבוע   ארץ מקום
  גרמניה:המגורים Leipzig               |לייפציג):                             מחוז, ישוב(

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני 
 -: המלחמה -: לפני המלחמה

                                                                                   מקומות מגורים בזמן מלחמה
                                                .לאחר מכן בתל אביב. שנה באשדות יעקב. שנתיים בקיבוץ נען. ישראל):  ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                               -?        אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                              - ?          אילו? אם היית במחנותה

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                          השחרורמקום  
 

 _|_ _|_ _השחרור תאריך 

  האם שהית במחנה 
 ?איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
 ?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
  . הגיע באניה מאיטליה לחיפה:בדרך לארץ

  שנת
 1936: העליה

  שם 
  תל אביב:האנייה



  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: קודות להתייחסותנ(
  

אז . בבית ספר גבוה,  ולא יכולתי להמשיך ללמודמבית הספראמא שלי הוציאה אותי . אני כבר סבלתי מהנאצים
בר נפטר יותר אבא שלי כ, בנתיים אמא שלי נפטרה. אני עולה לארץ, אז הגענו למסקנה, הייתי בתנועת נוער ציונית

אחותי הגיעה להולנד ושם . חלק מהמשפחה נהרגה באושוויץ ובכל מני מקומות אחרים ונשארתי לבד. מוקדם
 אז עליתי לארץ .  רציתי לבוא לארץ,היא רצתה שגם אני אבוא לברזיל אבל אני לא רציתי, התחתנה ונסעה לברזיל

  . והייתי בקיבוץ כמה שנים טובות' 36ב 
גם צעצועים וגם . עם מסחר גדול מאוד, כלבו שלנו. חנות שאחר כך שופץ ליותר יפה עם חלונותהיתה בגרמניה 

חנות כלבו . אבא ואמא ניהלו את החנות.  מסבא שלי, קיבל את החנות מאבא שלושלי אבא. כלבו קטן, בגדים
 ואמא ניהלה את החנות .9אני הייתי בן . '29זה יוצא בשנת . 49הוא נפטר כבר בגיל ". הפינה הזולה של פרלס"

אז .  הנאצים,לא נתנו לי להמשיך ללמוד.  הוציאו אותילבית ספר תיכון ואחר כךהלכתי .  עממיבית ספרגמרתי . לבד
   . כ ברביבים"ואח, עליית הנוער, ץואז הייתי בקיבו. 15.5הלכתי לתנועה הציונית ועליתי לארץ בגיל 

אז עמדו נאצים במדים לפני החנויות עם שלט אל . על חנויות יהודיות חרם 1.4 ,היה יום אחד. '35 ,בזמן הנאצים
לא רצה הוא ו. אני באתי לבקר את אמא. אז הלך נאצי אחד כזה לפני החנות שלנו. בכל גרמניה. תקנו אצל יהודים

קל  אז הוא לקח מ".תן לי להכנס. חנות שלנו, זו אמא שלי" אז אני אמרתי .הוא אמר!" אל תכנס. "לתת להכנס
אמא לא ידעה . אני בכיתי נורא. זה כאב לי נורא .זה סימן של הנאצים. ועד היום רואים את זה. והרביץ לי על האף
תקחי את הנס שישחק שישכח "אז היא אמרה . תאז היא לקחה את המוכרת הראשית של החנו. איך להשקיט אותי

  .יש אנשים שקיבלו יותר מזה. לתי מהנאציםזה הסימן שקיב. הוא סידר את זהוכ הלכנו לרופא " אח".כאבאת ה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: נקודות להתייחסות(

השחרור וחזרה , לחימה/נגדותהת/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ותפקידים ביודנראט
אווקואציה /פינוי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם; הביתה

   :)מ"למרכז ברה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 



  
  

  י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה  /נא ספר
   ):ליטההעפלה וק, בריחה:  נקודות להתייחסות(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
דורות המשך , משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה, לימודים: נקודות להתייחסות(

  ):'וכו
לחים לעבודה במקום כשהגיעו באסיפה הכללית למי שולחים לצבא הבריטי ומי שו. רציתי להתגייס לצבא הבריטי

אבל . רציתי להתגייס לצבא הבריטי, לא רציתי. ים המלח, אז בחרו לי שאני צריך לנסוע לעבודה בסדום, אחר
עבדתי שם בתור משגיח על . אז נסעתי לסדום. והחליטו שאני נוסע לסדום. בקיבוץ מחליטים באסיפה הכללית

בגיל שלי . ילידת הארץ , אז היא היתה צעירה.  עד היוםוהכרתי בחורה צעירה מקיבוץ גנוסר שהיא אשתי. ערבים
. שלושה נינים ואחד בדרך. יש לנו נכדים ונינים. אנחנו חיים ביחד עד היום. כמה חודשים פחות, שנה פחות, בערך

  .לו יש רק ילדים. אבל יש לי גם בן פה. כל השלושה נינים בטורונטו לצערי
  .הייתי גזבר בסוכנות היהודית גם ברמלה.  היהודית שנה בסוכנות30, אני עבדתי הרבה שנים

אנחנו היינו ארבעה אנשים ראשונים . הייתי בין מייסדי גבעתי. למדתי עברית ולמדתי לצייר. לא למדתי בארץ
 הוא שאל אותי .עוד לפני זה בן גוריון השביע אותנו לקצינות בקריה. שיצאנו לגדרה להקים את המטה של גבעתי

. אני אתן לך שם עברי"חשב רגע ואמר ". אתה צריך שם עברי. לא בסדר"אמר ". שמי פרלס"רתי  אמ."?מה שמך"
  .וככה זה נשאר לנכדים ולנינים שלי". פניני

  
פתאום קורא לי , גמרתי יום עבודה, "סולל בונה"כ התחלתי לעבוד יום אחד בחשבונות ב"אח. הייתי שנתיים בצבא

פתאום רואה את גאורג , אני מסתכל מסתכל? מי יודע ששמי הנס היינץ? ס היינץמי קורא לי הנ, "הנס היינץ"מישהו 
הוא היה מספר די גדול גם בממשלה פעם וגם בסוכנות היהודית ושליח בחוץ לארץ והוא היה גם בברלין . יוזפסטייל

 עבודה התחלתי היום יום" אמרתי "?מה אתה עושה"אז הוא אמר . הכיר אותי. שליח של ההסתדרות הציונית
ביום . אז בכלל לא לקחתי את היום עבודה. "אתה בא לסוכנות היהודית. לא בא בחשבון"אמר . "ראשון בסולל בונה

שלושים שנה , ףהצגתי את עצמי והתחלתי לעבוד עד לסו, הלכתי לסוכנות היהודית. השני לא הלכתי לסולל בונה
  . בתל אביבבתור גזבר . בסוכנות היהודית
. ארבע בארץ ושניים בטורונטו. נכדים יש לנו שש. ושניה גרה בטורונטו.  שגר בארץאחד, אחד. םיש לי שני ילדי

  . ושלושה נינים ואחד בדרך
   .קיבלתי יקיר תל אביב ויקיר הסתדרות ויקיר הסוכנות היהודית

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

                             



 


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



