
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  דרסלר

   :שם פרטי

  דן

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אינה נוגעת אלייךבמידה והשאלה                                   

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                                      דרסלר      

                                              בלועזית
  

dressler 
  :איתו נולדתישם פרטי 

                                      פטר          

   עזיתבלו
    peter                                     

:                     מין

  זכר   

   :לידהשנת 

1935 
  :  עיר לידה

                                                        ברסלאו      

       בלועזית
          breslau                                 

  :ארץ לידה

 גרמניה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  אריק ברסלר

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 חנה יהואנה
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  ברסלאו משם לבאונשוויג            

   בלועזית
     braunschwig                              

  :ארץ המגורים

 גרמניה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                        תלמיד       

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

    :  חמהמקומות מגורים בתקופת המל
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                     גרמניה ברושוויג                  
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                                                   

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                             

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 אירדה

  :  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ליו חזרתציין מקום א
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

בהיותי בתקופה זו  4אחד שהייה בן  בברסלאוו גרמניה הבית בו גדלתי יחד עם מהורי ואח 1935שמי דן דרסלר נולדתי בשנת 

בגרמניה הייתי ילד קטן בסביבות שנתיים לא זכור לי הרבה אך זכור לי שסבתא הייתה גרה איתנו אבי עסק במקצוע מסגר 

מלחמה כולם היו בבית אווירה טובה חגים ומסורת לא היו לנו וחיינו כמו כולם שכנות טובה ואימי הייתה עקרת בית לפני ה

בעיקר באיזהו שלב אבי הועבר ליד בראוושוינג ולאחר תקופה עברנו לגור יחד איתו ועם שאר המשפחה כדי להשאר קרובים 

  .זה לזה

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, עדות מוותמחנות וצ, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

  
אותנו בין  כאשר בזמן זה הבית ספר בו למדתי פינו אותו וחילקו את הילדיםהייתי בכפר אירדה בזהות בדויה בשם פטר 

מרוחק מהמרכז כאשר משפחה אחת הסכימה לקבל אותי ולהציג אותי כבן  משפחה על מנת להציל את  משפחות בכפר קטן

  . 1945חיי שהייתי שם עד סוף שנת 

  

כאשר אימי אספה אותי כאשר היא יצאה ממחנה הריכוז רונבסריק לגביי אבי הוא תחילה נשלח למחנה עבודה ומשם גויס  

שנים רק לאחר תקופה ארוכה קיבלה הודעה  10והועבר בזמן שירותו לחיל הרגלים אימי חיפשה אותו קרוב ל לחיל הים הגרמני

מהשלטונות שאבי נעדר באותה תקופה למדתי בכיתות הנמוכות עד כיתה ד לערך בני המשפחה המאמצת קיבלו אותי יפה 

  .מאוד 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

  
אחריי שאימי לקחה אותי גרנו בברואוושווניג  בדירה שקיבלנו מהשלטונות וזמן מה הלכתי לבית הספר ... הרבה אני לא זוכר

וזה הכי טוב חבר של אימי ייעץ לה שאעדיף שעזוב פה ושתעלה אותי לארץ ישראל  47כאשר הכל הרוס בכל מקום בשנת 

תוך זמן קצר העבירו אותי למקום איסוף מנוהל על ידיי ישראליים ליד המבורג בתוך בית ספר מפואר ושם לימדו אותנו בשבילי 

   .על ישראל

  

 3בין המחנכות הייתה רומה ויצמן על דרך הספינה בדרך לארץ ישראל פרובדנס היגענו למחנה כפר הנוער בן שמן שם הייתי כ

ת עליית הנוער קריית יערים ומוסד שנפתח מחדש העבירו לשם ילדים ואני בינהם כפר הנוער אבו גוש שנים משם במסגר

במשך כשנה משם עברתי למשפחה אומנת ברמות השבים לא התאקלמתי שם ומשם לכפר סירקין שהיא הפכה למשפחתי עד 

ר ניסינו לשכנע אותה לחיות איתנו אך בשנות היום אימי נשארה בגרמניה לעבוד היינו בקשר ומידיי שנה היה הייתה באה לבק

שנסעתי פעם ראשונה לגרמניה הבנתי שהיא לא תוכל להסתדר פה בכפר סירקין נשארתי ועבדתי במשק הס  עד גיוס  80ה

בשלב מאוד קצר חיפשו מתנדבים ליחידת החבלה קורס ראשוני בצהל ואני התנדבתי  12ומשם ישר לגולני גוייסתי לגדוד 

יחו לי שמרגע שמסיימים את הכל מתחילים בקורס הזה לבסוף סיימתי את הקורס ונשארתי בגדוד בחבלן מוסמך מאחר שהבט

  .12בגדוד 

  

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



 

  ):לדורות הבאים
  

ום אחד יא הייתה מגוייסת לפניי נפגשנו ימכיון שהיתגייסתי לצהל והבן שמן יחד בקבוצה נפרדנו זמן מה את אישתי הכרתי ב

כאשר אני עדיין בסדיר התגוררנו בעכו בחדר אחד יחד עם אמה יש  1955בחיפה שמחנו מאוד לאחר תקופה התחתנו בשנת 

שנה ואישתי עבדה במס מקומות האחרון הוא  25שוטר לנו שני ילדים וחמישה נכדים ונין אחד בן שלושה נכדים שירתי כ

  ...בנעמת תודה לאל היון אני במושב בן עמי בפינה השקטה שלי יחד עם אישתי ומסתדרים ממה שיש

  

  ."תחיה עם מה שיש ואל תקפוץ מעל הפופיק " : המסר שלי הוא

  "ואהבת לרעת כמוך"

  

  

  2014פברואר  ,עמי –מושב בן , אלירן לוי: ראיון

  

  

  

  

  


