
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול
  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית ledorot@pmo.gov.il: ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא      

  .נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר      

  02-5605034: או בפקס5112401ויטה בני ברק  מגדלי 2512. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר   

  .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  פרין:שם משפחה

  
  שלמה

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

  :המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  ביטרמן

  בלועזית
BITERMAN 

  :שם נעורים
 

  :המלחמה או בתקופתהשם פרטי לפני
  שלמה

  בלועזית
SHLOMO 

:                     מין
 ז    

  :תאריךלידה
18.9.1937 

  ):מחוז, ישוב(מקום לידה
  

  בלועזית
HRUBIESZOW 

  :ארץ לידה
 פולין

  :שם פרטישל האב
  משה

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 )הייתה יתומה, לא זוכר שם משפחתה(רחל 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה(הבעל/שם פרטי של האישה
 לא רלוונטי

  :  שם נעוריםשל האישה
 לא רלוונטי

  :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
  הרובישוב

  בלועזית
HRUBIESZOW 

  :ארץ המגורים
 פולין

  : תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה
 לא רלוונטי

  :המלחמהמקצוע לפני 
  לא רלוונטי

  :  או בתנועה חבר בארגון
  לא רלוונטי

  ):  ארץ, מחוז, ישוב(המלחמהמקומות מגורים בתקופת 
 התגלגלו ממקום למקום, קזחסטן, סיביר, רוסיה

  לא?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  לא?אילו ומתי? האם היית במחנות

  :              מקום  השחרור
 רוסיה

  :  תאריך השחרור
 סיום המלחמה

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 לא

  ?)ציין מקום(השחרור חזרת לאחר /לאן עברת
  חזרה לפולין

  :מחנותבדרך לארץ/מקומות
  צרפת משם אנייה לארץ, גרמניה, אוסטריה, כוסלובקיה'צ

  :שנתעליה
1949 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
אנייה איטלקית צבאית . לא זוכר

  שהוסבה לעולים



 

  קורותיך לפני המלחמה 

  ).ל"אח אבי ז(ושל דודי ) ל"ז(מי ירוב הזיכרונות שיש לי הם רק מסיפורים של אולכן ) תינוק(כשפרצה המלחמה הייתי ילד קטן 

  . )למעט דודה אחת שפגשנו אחרי המלחמה(אינני זוכר קרובי משפחה מצד אמי  ;מי הייתה יתומהיא

חיו שם כל  משפחת אבי). הרובישוב(המאפייה הגדולה ביותר בעיירה  הייתה זו ,למשפחת אבי הייתה מאפייה ,לפני המלחמה

  .של אבי הייתה עם צביון דתי ומשפחת. עד שמצאו את מותם במחנה סוביבורחייהם 

  .לא את סביבת המגורים לא חוויות ילדות ואפילו לא את משפחתי, אינני זוכר מאומה מהתקופה שלפני המלחמה

  קורותיך בזמן המלחמה 
  

של  וכל משפחת. אימי ואני, תחילה ברחנו רק אבי .לרוסיהלפני המלחמה בפולין שלטו הגרמנים וכשפרצה המלחמה ברחנו 

ניסו לברוח  אף הםמאוחר יותר נודע לנו שדודתי עם בעלה ושני ילדיה  .חצינו את הגשר שמעל הנהר.אבי נשארה בפולין

  .וכשחצו את הגשר נורו והומתו במקום

  .אלא שחה את כל הנהר עד לצידו השני, הוא לא חצה את הגשר, ברח לרוסיה כדי לחפש אותנוסיפר כי אף הוא דודי 

 ושם הורי עבד. הרוסים לקחו אותנו ושלחו אותנו לסיביר. גם ברוסיה החיים לא היו קלים. הרבה משפחות עברו מפולין לרוסיה

  . מקשה אבטיחים ועודעבדו ב, בנו פסי רכבת, בנו בתים, סללו כבישים, חתכו עצים: במחנות עבודה שונים

  . אולם שרדתי את המחלה, גם אני חליתי). 5אני הייתי כבן (ונפטר במחנה עבודה ברוסיה  בדיזנטריהבתקופה זו אבי חלה 

  .אני זוכר שהחלפתי המון בתי ספר) בית ספר(בכל הזמן הזה כשאימי הייתה יוצאת לעבוד אני הייתי בבית ילדים 

. אינני זוכר מתי זה היה. בסופו של דבר שלחו אותנו לקזחסטןוהתגלגלנו ממקום למקום , שהינו בהרבה מקומות ברוסיה

. כדי שלא יתפזר הפחם אימי הביאה יום אחד לבנים. גרנו בבית שבו היו מניחים פחם לחימום –כרונות מהתקופה בקזחסטן יז

ואז נוכחתי לדעת " לחם לחם"רצתי לכיוונה בצעקות של שמחה , כשראיתי אותה מרחוק חשבתי שהיא מביאה עימה לחם

מפעל של סוכר ומהשקים של הסוכר אני זוכר שאימי עבדה בעוד . א"בתקופה זו אכלנו קליפות של תפו; שמדובר בלבנים

  .תפרה לי נעליים ובגדים

, לקחו אותנו הילדים לשטחי גידול כדי שנגרש את הציפוריםמהימים יום בחוויה אחת שזכורה לי מהתקופה בקזחסטן היא ש

בות התאונה בעק. נעמדתי עליה כדי לראות ואז נפלתי ממנה והשוורים רמסו אותי, והייתה שם עגלה, היה שם נהר למלא מים

  .הזו צלעתי במשך כמה שנים

  קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
  

. הכל נהרס, לא היה בית ולא מאפיה - העיירה הרובישוב נשרפה כליל , כשהגענו .לחמה חזרנו לפולין למקום מגורנובתום המ

גם ; שנותר בחיים) שמואל(פרט לדודי ,ואת דודתי) עדינה(סבתי שרפו את סבי ו -של אבי הגרמנים רצחו את כל המשפחה 

  . למעט דודה אחת שנותרה בחיים ועלתה לארץ לאחר המלחמה, משפחתה של אמי נרצחה כולה

עצירה היא ירדה למלא מים ואז הרכבת התחילה שהייתי ילד קטן בעת בזמן , סיפור שאימי סיפרה שברכבת שנסענו לפולין

שם ישבה כל הנסיעה ושמעה אותי צועק ובוכה שהשאירו אותי  ,שני הקרונות היא הספיקה לתפוס את החיבור שבין, לנסוע

  . בסוף הנסיעה אימי לא יכלה לעמוד על רגליה מהשפשוף של הברזל המחבר בין הקרונות. לבד ואף אחד לא ניגש אלי

  .ציפורניים כדי לשרודכולם נאבקו ב, אף אחד לא עזר לאחר, כל הפליטים, הסיפור הזה ממחיש את המצוקה ששהינו בה כולם

ולקראת תום , התברר לנו שבמהלך המלחמה החזיקו הגרמנים את משפחת אבי בחייהם כדי שיאפו לחם לצבא הגרמני

  .המלחמה שלחו את כולם למחנה סוביבור ושם נרצחו



 

  .באותה תקופה היו נציגים שארגנו קבוצות של פליטים וסייעו להם

. אולם החזירו אותנו שוב לאוסטריה, מאוסטריה היינו אמורים לעבור לאיטליה. סטריהכוסלובקיה ומשם לאו'מפולין עברנו לצ

שם אימי פגשה בחור בשם דניאל פרין שגויס למלחמה לצבא .עברנו לגרמניה למחנה ברגן בלזןעברנו מספר מחנות ולבסוף 

י עלינו לאונייה של הצבא האיטלקי ממרסי;צרפתלמרסיי שבהעבירו אותנו ברכבת מבלגן בלזן . הפולני והם החליטו להינשא

בשונה מדודי שעלה שנתיים לפנינו באוניית (העלייה הייתה לגלית  1949עלינו לארץ בשנת ). שהוסבה לאנייה הנושאת עולים(

פרין ולא ,שם רשמו אותי על שמו של אבי החורג - באנייה היו גם עולים יהודים ממרוקו שהגיעו לצרפת). מעפילים בלתי לגלית

  .שמו של אבי הביולוגי שנפטר על

  חייך  בארץ
  

שם . הכניסו אותי לכיתה ה). מה שהיום נקרא גני תקווה(ומשם עברנו לשיכון היובל , יעקבמהאנייה הגענו לבית עולים בבאר 

  .10גדלתי מגיל 

לאימי ולאבי . דודי התגורר בארץ ושירת בחיל הים .חזר לחפש את המשפחה, לאחר מכן; נפגשתי עם דודי שמואל בארץ

  . החורג נולדו שני ילדים שנפטרו בדמי ימיהם

ישראל עד אשר שוחררתי במהלך חיי נלחמתי בכל המלחמות  ;בשריון 7כשסיימתי את הלימודים התגייסתי לצבא לחטיבה 

  .משירות המילואים

ועבדתי כמכונאי ולאחר מכן הייתה תקופה שעבדתי ביהלומים ורוב חיי ) ילידת הארץ(טובה  אשתיהכרתי את  ,לאחר הצבא

  .נכדים 15- ילדים ו 4יש לנו היום , )שנה 25 – 20-כ(התפרנסתי בתחום הקרמיקה 

  .י הם התקומה שלי והם כאן לדורי דורות על אפם ועל חמתם של הגרמניםלהילדים והנכדים ש

 2014וגוסוט א, צביה ארדמן ותמי דבורצקי: ראיון

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - שלמה פרין  
        תמונת ילדות 
  
  
          

  תמונת המשפחה        הוריו של שלמה פרין      


