
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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. השל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

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

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

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

  02-5605034: בפקס או   49003פתח תקווה  10437. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר      

                                    .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  מורדכי;שם פרטי  דורר :שם משפחה

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אינה נוגעת אלייךבמידה והשאלה                                   

  וופרד :איתו נולדתישם משפחה 

                                            

                                              בלועזית
  

 
  מרסל:איתו נולדתישם פרטי 

                                                      

   בלועזית
                                            
                 ז: מין

    
   :לידה שנת

1933 
  בלגיה:עיר לידה

                                                              

 בלגיה :ארץ לידה                                                בלועזית

  נתן דרור :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  אסתר פרלה:שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                        בלגיה:לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

   בלועזית
                                         

  בלגיה :ארץ המגורים

 
  ילד :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

  ילד :המלחמהמקצוע לפני 
                 )מורה, סנדלר, תלמיד(

  :או בתנועה חבר בארגון

  השומר הצעיר
  

  בבריחה לצרפת: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                                                       )שם העיר או האזור ושם הארץ(

   בלועזית      ציין את שמו, במידה והיית בגטו
                                                                                                                             

     ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                             

  בלועזית
  

  ישראל המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1940:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 

  ישראל :לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

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

  

1940 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  לא זוכר



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

של ההורים היה ראש השבט כך זה היה אז של הקיבוץ ובאחד הוריה נולדו וגרו בקיבוץ בית אלפה דוד  20בתחילת שנות ה

מהם ברחו זה דבר שלו היה מקובל אז ולכן לאחר המקרה נאלצו לעזוב את  2הפעמים שההורים שלי היו במרע של הבהמות 
בית למדתי  נולדו אחותי אני ואחי אבא היה יהלומן ואימא מחנכת זמן קצר ולאחר מכן עקרתוהורי עזבו לבלגיה ושם . הקיבוץ

אבא לפני המלחמה נפטר ונאלצנו לעבור לבית קטן יותר שנוכל לעמוד בהוצאות הבית בסביבתנו היה .בבית ספר יהודי 1כיתה 

  ". הייתי ילד קטן אני כמעט לא זוכר הרבה וגם את המלחמה לא חווית ממש"משפחה שלנו דודים מצד אני חושב אימא ואבא 

     
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
 ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

נפשות ברכב קטן ועוד מזוודות  10כשפרצה המלחמה אספנו מהר את הדברים בבית וברחנו ברכב קטן של בין דוד 
לכיוון צרפת לאימא היה אזרחות בריטית בדרך לנו בהולנד ואזה צריף היה קר והינו רעבים בבוקר המשכנו לכיוון 

, להפלגה הראשונה לארץ ון שלאימא היה אזרחות בריטית קנינו כרטיסים וחיכינוצרפת שמה הגענו לנמל ומכיו
ולכן כבר אמרתי בתחילה שאת המלחמה התחלתי  .שאיתם ברחנו המשיכו מכוון שלהם לא הייתה אזרחותהדודים 

  .וסיימתי בארץ מבחינתי
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

 ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, הביתההשחרור וחזרתך (
  

בזמן הזה שהמתנו בצרפת נודע לנו  .י הייתי חולה בקדחת דבר שקצת גרם לעיכוב בעלייתנו לארץאחותי ספרה שאנ
הגענו לארץ ומכוון שהמשפחה , כי צנחנים נצים נחתו בצרפת לכן אימי אספה אותי וברחנו באוניה הראשונה שיצאה

  .הגענו לקיבוץ למשפחה שהייתה לנו שם, שלי כמו שסופר בהתחלה חייו בבית אלפא
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

 ):לדורות הבאים
  

, לאחר השחרור חזרתי לקיבוץ, התגייסתי לצבא, אני הלכתי ללמוד בבית הספר, בבית אלפא קיבלנו צריף לגור
  וכיום אני בפנסיה , עבדתי בכל עבודות הקיבוץ, הכרתי את אשתי והקמתי את משפחתי
וכל , אחדות , אחרת וצריך להיות ציוניים בארץ אין לנו ולא יהיה לנו ארץ: "המסר שברצוני להעביר לדורות הבאים

 ..."אלא שברחו מהארץ יחזרו
  

  

  מ צפון"יס: ראיון

  2013נובמבר , בית אלפא


