
 

  "ְ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

  סימון :שם משפחה

  

  יואל  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

            סימון :איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
Simon  

 
  ארנסט  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Joel                                          

: מין

                    זכר

 

  17/8/26 :לידהשנת 

   

 
  :  עיר לידה

  

       בלועזית
                                           

  גרמניה  :ארץ לידה

 
  נתן סימון :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  סומר סלמה  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
 

  גרמניה  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

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

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                   ישראל :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(

  

 

כפר הנוער : לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

    חסידים

  

  ציין ממתי עד מתי, במחנות מעצר בקפריסין במידה והיית

  

  :עליה שנת

1939 
: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " גלילה"אוניית 

  



 

  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                                                                                                                                         

בקומה הראשונה אנחנו גרנו . קומות 2אבי היה סוחר והבית שלנו היה גדול בעל , הורים ואחות גדולה 2נולדתי  בעיר גרמניה ל

אימי הייתה עקרת בית ואחותי סיימה . חילקנו לשניים והשכרנו אותה לשתי משפחות גויות ומי זה התפרנסנו הואת הקומה השניי

  .  היינו משפחה דתית.אבי ניפטר ואימי שלחה אותי לבית יתומים בפרנגפול 9בגיל . כיתות 4אני למדתי . תיכון ולמדה תפירה

  יך בזמן המלחמה י על קורות/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

רו את כל ועצלשכונה פרצו הגרמנים  ,בשכונה שגרנו בגרמניהשהתחילה המלחמה אני הייתי בבית יתומים ואחותי ואימי היו 

המצב  ,אותנו במה שקורה במלחמה עדכנו בבית היתומים תמיד  .השכונה יחד עם אחותי ואימי והובילו אותם למחנה השמדה

האדום ושמרנו   צלבי מכתבים שקבלנו מה"אני ואמי ואחותי התכתבנו ע .את זהותנו כיהודים הסתרנו בבית יתומים נהיה קשה ו

  .  לד לכפר הנוער חסידים'בית היתומים עלה לארץ בתוכנית של הברון רוג,שהתחילה המלחמה להיות יותר קשה  .על קשר כך

  . לאחר שהגעתי לארץ המשכתי להתכתב עם אימי ואחותי עד שלא הוחזרו לי מכתבים הבנתי שהם נהרגו במחנה ההשמדה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

על סיום המלחמה אין הרבה להוסיף כי כבר הייתי בארץ אבל לציין כי נשארתי לבד בחיים בלי אחים והורים בעקבות המלחמה 

  . הארורה הזאת

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

אבל שירתי  אהתגייסתי לצב .וחצי יום עבדנו עד שהגרעין שלנו הועבר לקיבוץ שלוחות נוחצי יום למד בכפר הנוער חסדים

ילדים ולצערי לפני חצי שנה נפטר לי בן ממחלת  3התחתנו והקמנו משפחה ונולדו לנו  ,בקיבוץ הכרתי שתי רחל את א .במילואים

  . הסרטן כיום אנו גרים באושר בקיבוץ

  

 

  2013אוגוסט , שלוחות, מ צפון"יס :ראיון

  


