
 

  "ְ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

  דביר :שם משפחה

  

  יוחנן :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אינה נוגעת אלייך במידה והשאלה                                  

           טמפל: איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
  

 
  אןי :איתו נולדתישם פרטי 

  

  בלועזית
                                          
:                     מין

 זכר
   :לידהשנת 

 
  ורשה:  יר לידהע

  

     Warszawa  בלועזית

                                           

  פולין :ארץ לידה

 
  איזיגדור :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    ורשה: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

 Warszawa זיתבלוע
 

  פולין :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 יסודי
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

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

  

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

                                                                                       
  Warszawa בלועזית ורשה: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                   

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

       גרמניה  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                                              
 

   1945: תאריך השחרור

 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  ורשה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

 
1946 

  ין את שמהצי, במידה ועלית באנייה

 
  



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /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

  
בהיותי  -מנים הפסיקו לנו את הלימודיםרהג תחילתהלאחר ו, עד פרוץ המלחמה למדתי בבית ספר. ה בפוליןרשונולדתי וגדלתי בו

החלו לדבר על כבר כעבור שנה . מגן דוד כחול ועליוסרט לבן ענוד על זרוע ימין הגעת הגרמנים הורו ליהודים ל עם .ב"בכיתה י

 ,משטרה יהודיתהייתה  ,והצגות תיאטרון יםטקונצרחיי תרבות כגון הגטו היו  בתוך. לגטו נכנסתי עם הוריי ואחותי .גטו וגבולותיוה

 .האוכל היה קצת חסר אבל שרדנוורק 
החל הגטו  1942ב .התיכשחזרתי לגטו אחותי כבר לא היו, ע לחקלאים במזרח פולין למשך כשנההוציאו אותי לסיי 1941 שנתב

שמרות מבמהלך אחת מו ,דתי במפעל לייצור מדים לצבא הגרמני בגטועבאני . להצטמצם עקב שליחת האנשים למחנות השמדה

סייעתי כאשר ברחתי מהגטו  1943 שנתב .שלחו הגרמנים את כל הגטו לטרבלינקה להשמדה, יחדהלילה כשאני ואבי עבדנו 
הלשינו אמנם . שהורתוך העיר ומצאתי עבודה ומקום לינה ב. והמשכתי עם המשלוח החוצה להעביר עגלת רהיטים של חייל נאצי

  .פים של פולניאך ניצלתי מאחר והיו לי מסמכים מזוי ,עליי

   .עבדתי בתחנת רכבת מקומית בגרמניה ובסופו של דבר ,שבוע ימים לפני פרוץ מרד גטו ורשה נסעתי לגרמניה לעבוד בחקלאות
  

  היוםי על קורותיך מתום המלחמה ועד /אנא ספר

 ):עליה/ העפלה, המלחמהחייך אחרי , השחרור וחזרתך הביתה(
  
. על עגלת סוסיםוברכבת , ברגלמהדך חלק  ,רשהוחזרתי לו .ושחרר אותנו" דבאר"הגיע הצבא האדום לעיירה  1945 שנתב

התיישבתי . יצאה ספינה לכיוון הארץומשם  ,בלגיה וצרפת, דרך גרמניההגעתי . לארץ ניתנה לי ההזדמנות לעלות 1946 שנתב

עם מרים ונולדו לנו  התחתנתי 1950 שנתב .הבשןולבסוף בלהבות  ביבא אחר כך בתל, גבעת ברנרלאחר מכן ב, ברחובות

 .1975צבאי בשנת ה ורותיכאשר בני אסא נפל בש ,שלושה ילדים
  

 

 

  עוז כהן :ראיון

  2013אוגוסט , להבות הבשן

  


