
 

  "ְ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

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

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  ניר :שם משפחה

  

  מרים :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אינה נוגעת אלייךבמידה והשאלה                                   

           דזלובסקי: איתו נולדתישם משפחה 

                                         

                                              בלועזית
 

  מרים :איתו נולדתישם פרטי 

                                                

   בלועזית
                                          

:                     מין

   נקבה 
   :לידהשנת 

12/5/1930 
  פריס:  עיר לידה

                                                             

     Paris  בלועזית

                                           

  צרפת :ארץ לידה

 
  פיליפ :של האבושם משפחה  פרטישם 

  

  אנה נימלר :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    פריס: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

             

 Paris בלועזית
                                         

  צרפת :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה קדמיתואר א/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                             
   

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

  

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

                                                                                       
       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

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  
  פריס

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

05/1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  קדמה



 

  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                                                                                                                                         

בבקרים הייתה מתאמנת ובלילות הייתה מנגנת , אמי הייתה מנגנת על ויולה וכינור. בפריס שבצרפת 1930נולדתי בשנת 

סבא וסבתא מצד אמא גרו גם הם בפריז והיינו מבקרים אותם בבית . יםאבא עבד בבית חול. בתזמורת ואבא היה שומר עליי
אני זוכרת שהיינו שייכים למועדון של טבעונים שהיה להם מחנה נופש ליד . האווירה הייתה נהדרת. כפרי בסופי שבוע וחגים

היה שם אוכל טבעוני ומתקני . אבא היה מגיע אלינו בסופי שבוע. בקיץ היינו שוכרים בונגלו ונשארים שם כל העונה. פריס

  .ספורט ולפעמים היינו נוסעים לשם לנפוש בחוף הים

  
  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, סתורהאנשים שהיו בסביבתך בגטו או במ ,או בהתנגדות בריחהב
  
כשהגרמנים נכנסו . היינו משפחה חילונית, הכניסו אותי לפנימייה של גויים. פרצה המלחמה ואני נשארתי עם אמי 1939ב

אמא חזרה , הכשהצרפתים חזרו לעיר הוציאו אותי מהפנימיי. לפריס אנשים ברחו ואני וילדי הפנימייה פונינו לבית בברטיין

  .גרנו בבית כל המשפחה 1941עד . תה ואבא שוחרר מהצבאהבי

, כמנהגנו לאורך השנים, באוגוסט אמא ואני היינו במחנה הטבעוני ליד פריס. היינו צריכים להירשם במשטרה כיהודים 1941ב

אמא מייד . אמא נסעה ביום ראשון לברר מה קרה לאבא והשוערת ספרה לה שתפסו אותו ברחוב. ואבא לא הגיע בסוף השבוע

. היא הפסיקה את עבודה בתזמורת כי ליהודים אסור היה לנגן עם נוצרים, החזירה אותי לפנימייה כי הייתה צריכה לפרנס אותי
בעלי מקצוע מומחים  300הגסטאפו אסף  1942ב. ברחתי מהפנימייה וחזרתי הביתה ברגל ועברתי עם אמי לגור אצל סבא

כתב לנו מכתב ממקום לא ידוע שהגרמנים שיחררו את האנשים המבוגרים אבל אבא שלי . מפריז ומתוכם גם סבא שלי

ובסוף המלחמה נודע לנו שהוא נפטר , בי נשלח לאושוויץא גם. ושלחו אותם לאושוויץ, ביניהם גם סבי, הצרפתים תפסו אותם
  .חודש לאחר הגעתו למחנה

המשפחה שלנו התפזרה ואמי . רה של אמי שהייתה בביתאני למדתי בבית ספר ושמו אותי בכפר קטן ליד פריס במקום של בח

לקחנו . קילומטרים ברגל עד לשטח החופשי 45היא באה לגור איתי בעפר ומשם הלכנו כ. קיבלה אזהרה לא לחזור הביתה
  . יפתלאמי נתנו תעודת זהות מזו. כולם ידעו שאנו יהודים ולא הסגירו אותנו. משם רכבת והתיישבנו באגנטון עד סוף המלחמה

  

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

ואז  1945חזרתי לפריס רק בשנת . בתום המלחמה אני חזרה לפריס לבדה ואני נשארתי בכפר קטן ליד אגנטון לתקופה נוספת

היא הייתה . Opegר קיבלנו את הבית שלנו בחזרה ואמא עבדה בארגון יהודי שנקרא מאוחר יות. נכנסתי לבית ספר מקצועי

אני עברתי את המלחמה בתחושה ששומרים . ה בילדים ניצולים שהגיעו למחנות מעברלעובדת סוציאלית של הארגון וטיפ

  .עלינו לארץ ישראלאספו אותנו למחנה מעבר ומשם באוניית קדמה  19כשהייתי בת . אך אבא לא חזר, ומגנים עליי

התחתנו ועברנו , הכרתי את בעלי שהיה חייל בכפר יונה. תבית עולים בבית ליד ושם פגשתי חברה מצרפל הגעתיבישראל 

אמי עלתה לארץ מצרפת . הבת יעל והבן עופר: בבצלאל ומאוחר יותר נולדו לנו שני ילדיםגרפיקה למדתי . לגור בירושלים

  .ה במשרד החוץ כמזכירה של שבתאי רוזן במחלקה המשפטיתהיא התקבלה לעבוד. 1960בשנת 

  

  

  תלמה מרגלית צוק :ראיון

  2011ינואר  ,ירושלים

  

  


