
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  יחזקאל  פרלגר

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Ferlger   פרלגר  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Chaskieal 1927 נ / ז     יחזקאל 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Koniecpol  פולין  פול'קוניצ 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 נחה רוזנצוויג-שרה  יוסף ברוך
 ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/היהאם ( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

 
                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
         Lodz פולין  'לודז 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
  השומר הצעיר                                  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  1940-1944' לודז

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
   בירקנאו1944-אושוויץ מ

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 11/4/45 בוכנוואלד

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  נורמנדי צרפת 

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  מרסיי 1945  אהמטרו

  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  היינו דתיים ואבי היה בעל חנות.  כיתות5ס יסודי "לפני המלחמה למדתי בבי
  

  חמה י על קורותיך בזמן המל/נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

  .  המוות בבירקנאוההייתי במחנ . ומשם הועברתי לאושויץ44 עד שנת 1940 שנים משנת 4- כ' הייתי בגטו לודג
 שם הועלתי על רכבת משא של ,)עיר נמל על גבול פולין גרמניה(בה הלכנו ברגל עד ברסלאו , צעדת המוותבמשם הובלנו ברגל 

בשל התנאים הקשים מתו לפחות מחצית . ברכבת לא היה גג והיו סערות גשמים ושלג.  יממות עד בוכנוואלד4משך במות בה
  . עבור הנותרים בחייםגופותיהם שימשו כריפוד שסייע לשמור על חום הגוף. מהאנשים המובלים ברכבת

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה,  השחרור וחזרה הביתה:ציוני דרך(

קיבלנו שירותים רפואיים ואוכל תוך . וגנרל בשם מרקוס ב" הופיעו נציגי הרבנות של צבא ארה11/4/45- כששוחררה בוכנואלד ב
  .השגחה על הכמויות מכיוון שאנשים הגזימו באכילה לאחר המחסור ממנו סבלו

ירדנו בכפר בשם אוקאי ושם . כל הקרונות היו ברמה של מחלקה ראשונה. ואז ארגנו לנו רכבת לנורמנדישהיתי שם כחודש 
שהינו שם בין חודש לחודשיים ומשם . שהיה מורכב בעיקר מנזירים ונזירותרפואי  של צוות ותתחת השגחהשתקענו במתקן גדול 

  .הועברנו למרסיי באוטובוסים
 ערסלים על עמודים 350אוניה זו הייתה למעשה ספינת דייג גדולה עליה הורכבו . לישראל" טרואהמ"במרסיי עלינו על אוניה בשם 

  .כלומר בכדי להגיע לערסל העליון היית צריך לטפס מעל אלו שישנו למטה,  קומות4בגובה 
אז הופיעו נציגי , אשוןנשארנו בחיפה עד יום ר.  ימים ובסיומו הגענו לנמל חיפה בליל יום שישי16- המסע באוניה נמשך בן כ

  .הסוכנות היהודית שחלקם היו מורינו לעתיד
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  . בקיבוצים וכפרי נוער למיניהם, ברחבי הארץים מקומות שונ30 -עולי האוניה נקלטו במסגרת עליית הנוער ופוזרו בכ
בלגיה שהיו בתקופת המלחמה בבית יוצאי גרמניה ויוצאי , ה בולגרי עולים ביניהם יוצאי45- מנינו כשם , אני הגעתי לכפר מסריק

   .47 עד סוף 7/45 - מה,שנתיים וחציעברו חצי יום עבדנו ובחציו השני למדנו וכך . יתומים בציריך
אל  , מפאת הצבא האנגלי שאסר על התארגנות זו,בבודדיםובשעות ערב בחשאי מהקיבוץ יצאנו :  להגנהבמהלך הלימודים גוייסתי

  . להגנהך ואקדח ושם הושבענו"שולחן עם תנבו היה ובצריף לא היה חשמל . קם כקילומטר מהקיבוץוצריף הממ
הקמנו שם את   .מחנה צבאי אנגליליד  ,חשממה קילומטר מרפיזו היתה  ."דנגור"מקום בשם לח " הועברנו כפלוגת פלמ1947-ב

  .קיבוץ נירים
 דירה בצפון תל אביב הצלחתי לרכושב "בארהשגרו  בעזרת אחיותי .לתל אביבעברנו , 3עם ילדה בת הייתי נשוי כשכבר  ,56בשנת 

צוא יפעל מספק לימה .מפעל משפחתיב "ביחד עם גיסי מארה והקמנו ת עברנו לדירתנו הנוכחי63בשנת  .ואז נולדה בתי השניה
   .שלישיתה ינולדה לי בתבאותה שנה  .ו מתוצרת60%

  .כיום יש לי שלוש בנות ותשעה נכדים
  

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



