
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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

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

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  מילר

   :שם פרטי

  רימונד 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  מילר

                                              בלועזית
Miller  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  רימונד 

   בלועזית
Raymond                                          

:                     מין

 זכר
   :לידהשנת 

11/05/1932 
  :  עיר לידה

  אנדרלכט

       בלועזית
 Anderlecht                                          

  :ארץ לידה

 בלגיה 
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  רפאל מילר 

  :נעורים של האם שם פרטי ושם

 פולט לנגר
                                                אלזס: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Alsace 

  :ארץ המגורים

 צרפת 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה יסודית

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

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

  

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

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, בגטובמידה והיית 

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                   ליד ליון שהיתי במחתרת  :לך כי הנך אדם חופשיהמקום בו נודע 

 
  :  תאריך השחרור

1945 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  

 

   לאחר השחרור  חזרתציין מקום אליו 

  ליון צרפת

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
1961 

  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                                                                                                                                         

אחיות ואחים אני רק  2יש לי  7אז בפרוץ המלחמה אני הייתי בן  1932אשר נמצאת בבלגיה בשנת  אנדרלכטני נולדתי בא

אבא שלי , לאחר שהתחלנו לברוח אני למדתי רק לקרוא מהשלטים של כבישים, כיתות ולא ידעתי לקרוא ולכתוב 2למדתי 

  .לאנשים חשובים בגדים י הגרמנים בגלל שהוא היה חייט ותופר"גויס לצבא הצרפתי וסבא שלי נעצר ע

  

  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

י רכב שהייה לנו ואז בהמשך בבריחה אנחנו ברחנו עם עגלה ובסוף עם עגלה של תינוק וכול "לברוח מגרמנים עאנחנו התחלנו 

, זה היה בדרכים ובריחה מין המטוסים של הגרמנים שהינו שומעים איך הם מפציצים וגם רואים אותם טסים מעל הראש שלנו

פצע אז פינו אותו לבית חולים בטולוז אז גם אני והמשפחה שלי באנו אנחנו ברחנו לטולוז וברחנו לטולוז בגלל שאבא שלי הוא נ

יה מסתובב סבא שלי ה ,ואז אנחנו שמענו שסבא שלי הגיע לליון שבצרפת אז כול המשפחה שלי ואני נסענו לליון לסבא שלי ,לשם

 .עם טלאי צהוב עליו
שהגרמנים באו לליון בזמן שהייתי במחתרת אני  לאחר שהינו בליון אנחנו ברחנו לשטח שבא המחתרת הצרפתית שולטת בגלל

  .ועוד כמה ילדים הינו אוספים תפוחי אדמה בתוך תרמילי גב שהייה לנו מה לאכול וגם הינו אוספים אוכל בשביל אנשי המחתרת
אוכל אני וכול המשפחה שלי הינו עד תום המלחמה במחתרת עד סיום המלחמה וגם אנחנו שרדנו בגלל שמטוסים היו מנחתים 

    .ותחמושת לאשי מחתרת

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

לאחר סיום המלחמה אני ומשפחה חזרנו חזרה לליון ואנחנו התחלנו לאסוף שרידים של המשפחה ומה שנשאר מימנה לאחר 

מתי  .נשאר ארבה מהמשפחה וזה המזל שאנחנו שרדנו כמשפחה כי אנחנו נשארנו כול הזמן ביחד המלחמה אבל כמעט ולא

מ מצרפת בגלל ששמעתי שיש שמה קבוצה של יהודים אשר שרדו את "ק 600אני ברחתי מהבית לנקבה שזה  16שהיתי בן 

  .ואני עוד פעם לא ניסיתי לברוח  שואה והם מעבירים קורס לכול מי שרצה לעלות לארץ אבל אבא שלי החזיר אותי לבית

  

אני למדתי חייטות אבל עם הזמן ראיתי שעסק הזה הוא לא הולך אז אני התחלתי ללמוד תעשייה וניהול לאחר זמן של עבודה אני 

יריה ואני 'אני השתחררתי מהצבא כקצין לאחר כשנה שהייתי משוחרר פרצה מלחמה באלג, גויסתי לצבא הצרפתי למשך שנתיים

ובזמן שהיתי במלחמה אני , לאחר סיום המלחמה אני חזרתי לצרפת ואני התחתנתי, תי עוד פעם לצבא בשביל להילחםגויס

  .קיבלתי את הזכויות שלי וקיבלתי גם תקציב ומזה אני פתחתי מפעל של תעשייה לתפירת מכנסיים

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, התרבותית פעילותך הציבורית או, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

אני עליתי לארץ ישראל ופה אני הקמתי לי עסק של שלוש מפעלים של להב אשר הם עוסקים בבדים כול שלושת  1961בשנת 

  .המפעלים ובנוסף בזמן שהיתי בארץ אני עברתי פה את כול מלחמות ישראל

  

 

  , עפולה, יעקב יעקביישין :ראיון

  2013אוגוסט 


