
 

  "ְלדֹורֹות"              

  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       

  

  .הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה 

בעזרת מידע זה אפשר יהיה . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

שיבות י שלכם יש חלסיפור האיש. להכיר את הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  מחקרית, לאומית

  www.ledorot.gov.ilאוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו . וחינוכית

  : להזכירכם

  laad@jafi.org:  ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא .1

 .7453557-03או בפקס  laad@jafi.orgה יש לשלוח בסריקה למייל /את הנספח החתום בידי הניצול .2
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  שם משפחה ושם פרטי כיום

  :שם משפחה

  ערן

  :שם פרטי

  מיכאל

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה             

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך         

  :          שם משפחה איתו נולדתי

  שטראוס

 בלועזית
STRAUSS  

 
  הרברט מיכאל :שם פרטי איתו נולדתי

  

  בלועזית

 
:                     מין

 זכר
  : שנת לידה

  

1932 
  נהייםמ :עיר לידה

  

 גרמניה :ארץ לידה בלועזית

  :שם פרטי ושם משפחה של האב

  ארתור עמנואל שטראוס

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 רוזה וייס
  :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  שטרסבורג, אלטדורף

  בלועזית

 
  ישראל :ארץ המגורים

 
  בגן:תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

  :מקצוע לפני המלחמה

  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  :חבר בארגון או בתנועה

  )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  ארץ ישראל:    מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 )שם העיר או האזור ושם הארץ(



 

  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 במידה והיית במחנה עקורים

גרמניה , המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו לאחר (

 )ואיטליה

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  :שנת עליה  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

1935  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  פרינסס אולגה

  באירופהי על קורותיך /אנא ספר

  

  

בשם הוריי גרו בכפר . 24.11.1932בתאריך  הייםנבעיר מבשם הרברט מיכאל שטראוס נולדתי בגרמניה  .שמי מיכאל ערן

להימלט מגרמניה הוריי בגיל שלושה ארבעה חודשים נאלצו  כאשר הייתי .אלטדורף בדרום מערב גרמניה ליד העיר פרייבורג

  .אשר קשור לבית המשפט באירוע. רדיפת המשטר הנאצי באזורבעקבות 

  

הם שהו בשטרסבורג . יהיה משפט צדק לדבריו לאיעץ להורים שלי להימלט כי  הוא עם השופט מיתה לאיישהיבשיחה  

להם  שלחה והם נתמכו בעיקר על ידי המשפחה שמדי פעם ,אסור היה להם לעבוד כפליטיםשם  ,כפליטים במשך שלוש שנים

פה קצרה דודתי החזיקה אותי במשך תקו. ר את המשק של הסבא ומהכספים האלה שרדנו בצרפתכהדוד שלי מ .כספים

  . ינו לסרטיפיקט לעלייה לארץכחי םש. ורק כעבור כמה חודשים הוברחתי להורים שלי בשטרסבורג ,אלטדורףב

  

מכיוון שאימי החליטה שהמקום  ,1936עלינו ארצה בשנת . אין לי שום זיכרונות מהתקופה באירופה מכיוון שהייתי מאוד קטן

למרות ששאר המשפחה שלנו התפזרה בכל . הםמחר בעולם בעקבות אירועים שהיא סבלה מקום א שוםאינו בשל היהודים 

  .אנחנו עלינו ארצה ,העולם

  

  בארץי על קורותיך /נא ספר

  



 

 הועברתיו ,המשפחה התפלגה ולכן,עבודה בתקופה זולא הייתה  .אבי היה מהנדסו,אימי עבדה כאחות .נדדנו ממקום למקום

ועברנו  ,הוריי התגרשוכעבור מספר שנים . עברנו לחיפה ולאחר מכן,תקופה מסוימת טבריהחיינו ב. משפחה אומנת בחיפהל

 "מוסד אהבה"בשם  ועברנו לפנימיית ילדים ,הפנימייה נסגרה בשלב מסוים. "משק ילדים"בשם  לפנימיית ילדים בפרדס חנה

  . רגיל ילדהייתי  .לא היו לי בעיות מיוחדות. בקריית ביאליק

  

מסגרת בהתגייסתי .עד היום היו לי חברים רביםשאיתם אני בקשר.שנתיים יפות מאוד עברתישם  ,אחרי זה למדתי בכדורי

שישה עשר נכדים  ,יש לנו ארבעה ילדים .פגשתי את אשתי שהגיעה לקיבוץ עם גרעין נחל בו,את קיבוץ חמדיה שלמנוההנחל ו

יצאתי לשליחות  לאחר מכן.ואחר כך הקמתי את עדר הבקר ,עבדתי בכמה ענפיםה בתחיל.שנה 42בחמדיה חיינו . ושני נינים

 לחקלאות החלטתי ללמוד בפקולטה ,שחזרנוכ.חוץמשרד ה מטעם ממשלת גאנהשם הייתי יועץ לענייני בקר של  ,באפריקה

ולאט לאט הגענו  ,ת הקיבוץבאותה תקופה אשתי נבחרה להיות מזכירו,נבחרתי למרכז משק. בעלי חיים תחוםבברחובות 

   .ושנשבר האמון בין החברים ,למסקנה שהשיטה כבר לא עובדת

  

היינו כבר  ,ואז כל המשפחה,הבנו שזה לא מתאים לנו .בעיקר האחרות כל אחד התחיל לעשות לביתו בדרכים כאלה ואחרות

היינו המשפחה היחידה .הקיבוץעזבה את שה נשארו בקיבוץ ידמעשה היינו המשפחה היחידה שכל ילל, משפחה גדולה מאוד

בלי ממחיר זול בבחרנו להתיישב פה כי כאן הייתה לנו הזדמנות לקבל בית  .עברנו לגן נר. שעזבה בתקופה זו את הקיבוץ

 .בתור מורה עזר "הבית לילד"בשם  התחלתי לעבוד בפנימייה בכפר יחזקאל. מבצע בלתי אפשרי וזהכיום ש ,לשלם על הקרקע

והם אמרו לה שהיא  ,איתן בבית ספר גאון הירדן ווהשהיו בטיפול של אשתי בנטיפלתי בילדים  .מעולה החוויה שם הייתה

אני גמלאי . ואני חי באושר ,לפנסיהיצאתי אחרי חמש שנים  .המצב היה הפוך,למעשה,כאשר ,משתמשת בשיטות של מיכאל

  .בקשותיהםממלא את הילדים והנכדים ואני מ בקשותשל  מצבוריש לי  .במשרה מלאה

  

יש לי עוד בן  .עוסק בניקוי הקישוןהוא כרגע  .יש לי בן אחד שהוא יזם פרטי ,יש לי בת אחת שהיא עובדת סוציאלית בעמק

בעקבות הנרדפות של הוריי בגרמניה על ידי  .ובן נוסף שעובד כחוקר ברפאל ,שהוא מנהל מעבדה בבית ספר לרפואה בצפת

 ,ממשלת גרמניה בעקבות הנרדפות של המשטר הנאצימל שטראוס תביעת פיצויים המשטר הנאצי הגיש אבי ארתור עמנוא

באותה תקופה אימי מטעמים . בל רנטה חודשית עד יום מותויאבי זכה בתביעה וק. 047603מספר תיק התביעה הינו 

  .אידיאולוגים לא הגישה תביעה וכיבדתי את רצונה ולא הגשתי תביעת פיצויים

  

  

  

  2014יולי , נר –גן , צליל פרנס: ראיון

  


