
 

  "ְ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
  דבורה  דיסקין

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

             Moritz   מוריץ  מוריץ 
:       מין   :לידה תאריך  :קופתההמלחמה או בת שם פרטי לפני   בלועזית

                   Dora 25/12/1925 נ / ז     דורה 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה    בלועזית

Antwerpen                   בלגיה  אנטוורפן 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 מלכה מוריץ שמידט  מרדכי-מקס
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ריםארץ המגו   בלועזית
         Düsseldorf  גרמניה                   דיסלדורף 

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

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

        ?  אילו ומתי? ית בגטאותהאם הי
 
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                              :          מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
  

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
   1940  פטריה
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   לפני המלחמה י על קורותיך/נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

איזי שגדול ממני בשנה ורוזל המבוגרת ממני , היו לי שני אחים. אבא היה סוחר תכשיטים ושותף עם אחיו בחנויות ואמא עקרת בית
-בשיטת מונטוסרי( הוכנסתי לגן יהודי שנתיים וחציבגיל  . חודשים עברה משפחתי לדיסלדורף9כשהייתי בגיל  .בשלוש שנים

 .)שתרמה  לי לחיי
 הייתי דיסלקטית והתקשתי להעתיק מהלוח. ס אוונגלי"עברנו דירה ועברתי לביבהמשך . ס נוצרי"ביב התחלתי ללמוד 6בגיל 

 אשר בעקבותיהם" חוקי נירנברג"לי ויצאו " עזר" אלהים .)אז לא ידעו מה זה דיסלקציהן שכמוב( ידי בסרגל אתהמורה היתה מכה ו
, )שהיה מאוד יפה( ס ליד בית הכנסת"ביוכולנו עברנו ל 9כבת אז הייתי . היהודים סולקו מבית הספר כל הילדים היהודים והמורים

 .ר קליין לימד דת"  ד,ם לימדה חשבוןר נוסבאו"ד. המורים היו מאוד טובים  .לידו גרו הרב וסגנוואשר 
זרתי פלפל שחור יהגיע תורי פשעשינו מעשי קונדס וכ כילדים .כל מה שיעזור לנו כי ידעו שירדפו אותנוגם בבית הספר לימדו 

 התפללתי לאלהים חרדה. לא ידעתי מה לעשותו,  היה בנסיעותאך הוא, את אבי לבית הספר ונדרשתי להביא נענשתי .תהיבכ
 .הוא עזר לי. לי" עזורי"ש
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /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 משמעותי סייע

  .אין בית ספר ולא צריך להביא את אבי, לי" עזר"חשבתי שאלהים . בבוקר השכן הודיע לנו שבית הכנסת בוער
ונדינית עם עיניים כחולות להסתובב ילדה בל, אמא שלחה אותי. זה היה הסוד שלי. שנים רבות חשבתי שבגללי בית הכנסת נשרף

כשמכבי האש מרטיבים את הבתים מסביב אך , נדחפתי בהמון וראיתי את בית הכנסת הבוער. ראיתי עשן והרבה אנשים. חפשי בעיר
התכשיטים מפוזרים ,  החלונות היו שבורים-ביסמרק שטראסה וראיתי את החנות שלנו' חזרתי דרך רח. מניחים לבית הכנסת לבעור

אחותי היתה אז בהכשרה . אמא אני ואחי. השכנים אמרו לאמא להסתתר ואנחנו ברחנו לקונסוליה כלשהי. ואנשים אספו אותם
,  שהיה שכן שלנו,.א. של הס- מפקדה –הגאולייטר . כשחזרנו מצאנו שכל מה שהיה בבית נמצא בחצר. בברלין ואחר כך בפולין

הגרמנים אספו את . נתפס על ידיהם והוכה מכות קשות,  שחזר בינתיים מנסיעתו,אבא. הביא את אנשיו והם התפרעו בבית שלנו
עם " שטירמר"תוני היברחובות היו תלויים ע). לחורף עזרה"(וינטר הילפה" קראו לזה –החפצים מבתי היהודים וחילקו לגרמנים 

אמא : " כשבאתי אל חברה היא אמרה לי .הכשהלכתי ברחוב הרמתי את אפי כדי שלא יחשדו שאני יהודי. הקריקטורות על היהודים
אני : "איש שעבר שאל מה קרה ועניתי. ברחוב ילדה פגעה בפניי עם סקטים ונפלתי". לשחק אתך כי את יהודיהלי אמרה שאסור 

  . והביא אותי הביתה" אין מילים: "הוא ענה" יהודיה
אבא היה פצוע ולא הסכימו לטפל בו בבית החולים .  כי הבית שלנו היה הרוס,משפחת דוקר, עברנו לגור אצל שכנים קתולים

 ,אחרי המלחמה נסעתי לבקר בבית הקברות בפרנקפורט(מיין האמא לקחה אותו לבית חולים יהודי בפרנקפורט על ובדיסלדורף 
 חצי שנה אחרינו כי אבא אמר לה אמא הגיעה. אנטוורפןשגרה בנשלחנו לדודה אחי ואני . )שם הוא קבור ,להניח אבן על קברו

בדרך בגבול  .שנותרו בבית בו היתה החנות) חנוכיות ועוד(אמא ארזה עשר מזודות ובאחת החביאה תכשיטים ודברי ערך . לנסוע
המזוודה עם את . פתחו את המזודות. והפשיטו אותי כדי לחפש עלי דברים) כך היה נהוג(לבשתי מחוך . לחיפושיםעצרו אותנו 

לפני הנסיעה מצאתי בבית שלנו את  .כאשר הרכבת צפרה בכיתי שנפסיד את הרכבת והחיפושים פסקו. הזזתי כל הזמןטים התכשי
 " . את כבר גדולה ולא צריכה לבכות"בכיתי ואמא אמרה . הבובה האהובה שלי שבורה

 .קשה לעלות לארץי ב,)יחת הסוכנות של,מאירסון אז ,מאירהגיעה גולדה להכשרה זו (היתה בפולין בהכשרה ש ,אחותיבינתיים 
הוא חלה בדלקת הביקור שלה אחרי . כל הלילהבחוץ שסיפר שהנאצים העמידו אותם ,  אבא בפרנקפורטהצליחה לבקר אתדרך ב

 .סדי שדות ים יחד עם חנה סנשי עלתה לארץ והיתה בין מי,אחותי המשיכה לטריאסט. ריאות ונפטר
  .1940השנה .  אך צורפתי לאחי14 הייתי רק בת .ארץ דרך עליית הנוערבבלגיה אמא דאגה שאחי ואני נעלה ל

שחררו . שם במחנה פליטים הדוד נפטר.  אמא ואחותה ומשפחתה ברחו לצרפת , כשהגרמנים עמדו להיכנס לבלגיה,אחרי חדשיים
הדודה . תםגם אוושחרר  חשב שהיא נוצריה השומר ,שמידטהיה שואים ילפני הנמשם הלאמא ומכיוון ש, מהמחנה את הנוצרים
אמא  .ר לגרמניםהמבריח הביא אותם יש. בעזרת מבריח יצאה לדרךהיא תפרה בתוך המעיל יהלומים ועם בנה . רצתה להגיע לשוייץ

  . למכירה וכך התקיימההכינה פטריות ואטריותהיא  .עבדה שםואיכרה ל התחזתה, הגיעה לכפר
הגיעו לספרד שהם עברו את הגבול בלילה בפירנאים ברגל וכ. והצטרפה אליהםפגשה קבוצה שרצתה להגיע לפורטוגל בהמשך היא 

 .בסוף המלחמה הגיעה למחנה פליטים בפריז .אמא חזרה לכפר ושם שהתה עד סוף המלחמה. נתפסו והוחזרו
  



 

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

היהודים מבין הספנים הוזמנו . עירהוא היה ספן באניה שהגיע ל. אריה,  פגשתי את בעלי לעתיד,באנטוורפן, לפני העליה לארץ
כשעליתי . שפיהכפר הנוער בבארץ הוא סיפר שיש לו אח . 14הייתי בת .למסיבת חנוכה אליה הלכתי גם אני וכך הכרתי אותו 

 גזרובדקו לי את הראש כדי למצוא כינים ו . הילדים לעגו למחוך שלי ולרולים בשיער.לא היה לי טוב שםאך . עתי לשפיההגלארץ 
.  היה לי קשה מאוד עם העברית.גנבתי אותםביאליק וחשדו ששל ספרים בגרמנית גם  היו לי. חשדו בכולם שגונבים. לי את השיער

כמובן . הכנסתי תיש לכיתה ואמרתי שכאשר התיש ילמד עברית גם אני אלמד... מניתהצרפתית והגר, היה לי מספיק עם הפלמית
  . שנענשתי

מוסד עבוד באחר כך שלחו אותי ל. שלחו אותי לעזור במרפאהאז  ,רציתי להיות אחות .לא רציתיואני הקבוצה שלי הלכה לקבוץ 
עבדתי במספרה .  להתמקםמשפיה שעזר ליאדם  שם פגשתי. אביב-הגעתי לתל וברחתי. שם אמרו לי לשטוף רצפות. בבורוכוב

 . ות יאחלימודי וחסכתי כסף ל
בלו אותי יהייתי צעירה ולא ק. שאריות מהחוליםרק כי נתנו לנו לאכול עזבתי לאחר חודש .מוסד לחולי שחפתעבוד בל שלחו אותי

עבדתי  ).לא תעודה(אחות לעבוד כבלתי אישור ילאחר שנתיים קונכנסתי לבית ספר לאחיות של המיסיון בירושלים . ס לאחיות"לבי
התגייסתי ועבדתי . סוף המלחמה ב הציע לי להתגייס לצבא הבריטי והואפלתי גם בנכדו של אוסישקין יטבין היתר . במקומות שונים

ת הפליטה להביא את שאריכדי אוסישקין הציע לי לנסוע לאירופה במסגרת הבריגדה  בהמשך .היהודים בארץבמרפאה בפלוגה של 
 .  לארץיוה של הבאת אמובמס

. הציבו ליד הקבינה שלי שומרים.  חיילים בריטים שחזרו לאירופה5000 בחורה יחידה בין ,הפלגתי מפורט סעיד באניה. וכך עשיתי
שראל וזה על המדים שלי היה כתוב ארץ י. זה עזר לי להתפרנס באירופה וגריותימורים וסיש, הקפטן מילא לי קיטבגים עם תפוזים 

פרו יהם נסעו וס.  היה מאוד מסוכן וקשה כי חברים אמרו לי לא לנסוע אבלרציתי לנסוע לגרמניה לנקום בגאולייטר. היה סנסציה 
 . שהיכו את הגאולייטר מכות נמרצות

דות למדים הוכשהגענו ארצה  .חיילים בריטים עם כומתות אדומות -" כלניות"הפורט סעיד עם דרך באניה ארצה מצרפת חזרתי 
 .בשעות העוצרשלבשתי יכולתי להסתובב בתל אביב חופשי גם 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
, מא הגיעה ארצה ועזרה לי לטפל בבני הראשוןא. אריה עבד על אניה. וגרנו בתל אביב, אותו פגשתי באנטוורפן, התחתנתי עם אריה

 . ני בתקופות שונות'דונולו וגם דג, עבדתי כאחות בבתי החולים הדסה. 1947-מוטי שנולד ב
אריה היה מגיע לארץ לנמל חיפה וקרה שכאשר הוא נסע לתל אביב אני נסעתי .  נולדה בתי שלומית1953 -עברנו לכפר אונו וב
חמישה נינים ועוד , יש לי חמישה נכדיםכיום . מחיפה עברנו לגור בעתלית.  החלטנו לעבור לגור בחיפהלבסוף. לחיפה לפגוש אותו

 .לפני כשנה נפטר אריה. נלהבת וביתי עמוס ביצירות הקרמיקה המגוונות שלישנים רבות מאוד אני קרמיקאית . נין בדרך
 . אריה וגם חברים וכולנו חוגגים יחדיו בגינת הביתקרובי משפחה של , מדי שנה ביום העצמאות באים אלי המוני אנשים
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