
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

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 רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

  .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

 

  יום                                    שם משפחה ושם פרטי כ
  עפרוני :שם משפחה

  
   יוסף:שם פרטי

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

                                              )שתי גרסאות לשם(בלייפדר 

                                               

 :שם נעורים

:       מין                       יוסף  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית
 נ / ז                                       

 :לידה יךתאר
27.1.1927 

   בלגיה:ארץ לידה    בריסל ): מחוז, ישוב( מקום לידה   בלועזית
                                                                                                   

  דויד- יצחק:של האב שם פרטי  יקר'וצ'נה צ בי:שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים
   

                          מחוז וישי:   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   צרפת:ארץ המגורים                           בלועזית

                     
 

שמונה שנות : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                    לימוד

                                        בוישי ולאחר מכן ביערות כפרטיזןTarbes ): ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                           

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                                   י חייל צרפתיהיית:      מקום  השחרור
 

 1944:  תאריך השחרור

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

 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  אהמטרו

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1945 :עליה שנת

  

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(

, הורים, היינו משפחה של שש נפשות. בשכונת אנדרלקט, נולדתי בבריסל. אני יליד בלגיה. יש לי מעט זכרונות מלפני המלחמה
   .חוץ ממני, כל המשפחה נספתה. אני הייתי השלישי. שלושה בנים ובת

אבא היה בעל . אך הורגשה האנטישמיות, ילדות מאושרת. ובערבים למדתי בחדר, עד לפרוץ המלחמה הייתי תלמיד בבית ספר
  .3 מספר Place Baraכתובת המסעדה הייתה .  הייתה טבחית-מסעדה ואמא עזרה לו

  
  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 /ריחהב;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
 שוכנו במעין מעברה שהוקמה Tarbesעם הגיענו לעיר . י הגרמנים"החלק שלא נכבש ע, ברחנו למחוז וישי, עם פרוץ המלחמה

ההורים גם . בבתי כלאאני הובלתי את האוכל לאסירים יהודים . ההורים המשיכו לבשל אוכל כשר, כדי להתפרנס. עבור פליטים
  .הכינו סבון כשר

הצרפתים ביצעו אצ .אך לאחר שנתיים הופסקו הלימודים והחלו המשלוחים לאושוויץ, המשכתי ללמוד בבית ספר גם במחוז וישי
 משפחתי נשלחה. כך זכו לשיתוף פעולה. כי בצרפת אין עבודה, הם סיפרו ששולחים את האנשים לעבודות. המשלוחים ולא הגרמנים

כל שמות בני . איתרתי את הרשימה והיא נמצאת ברשותו. ולכן לא עליתי לטרנספורט, אך משום מה שמי לא הופיע ברשימה, כולה
  .מופיעים ברשימה, חוץ משלי, המשפחה

  .הדוד הסתתר אצל משפחה כפרית. בעיירה איסמטול, ששמו גם כן היה בלייפדר,  התגוררתי אצל דוד יהודי דתי1942בשנת 
האנגלים שלחו משלוחי . היו כמרים שאימצו קבוצות פרטיזנים. ברחתי ליער והצטרפתי לקבוצת פרטיזנים, 1943בשנת , מכןלאחר
העמידו את התושבים לדין והוציאו , הגרמנים נכנסו לעיירות, בכל מקום שהופצצו פסי רכבת. בעזרתם הפצצנו את הגשרים, נשק

  . אותם להורג
 הגיעו - איפשרו לפרטיזנים לפעול בצורה יותר משמעותית1945בשנת . גול התחזק-והאמון בדה" והתעורר" הצרפתים 1944בשנת 

יחידת , גול-אחרי הגעתו של דה. התכופף ונתן לי נשיקה, "פרטיזן יהודי"גול הגיע לטולוז וציין אותי כ-דה. צרפתים מהאזור הכבוש
   .גהלעצמו דר" בחר"הפרטיזנים גויסה לצבא הצרפתי וכל פרטיזן 

התברר שאמי ואחי בן החמש נספו . מ לנסוע לאושוויץ"לקראת סוף המלחמה הצטרפתי עם היחידה הצרפתית לקבוצה אמריקאית ע
להשאר בחיים " מוסמך"שאני , אבי אמר לי עם הבריחה. אבל מת בצעדת המוות מוורשה עם אחי הגדול, אבי שרד. בתאי הגזים

  .ולספר מה היה
  

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

שאספה את הפליטים היהודים והביאה , תוך זמן קצר הגיעה הבריגדה היהודית. אחרי המלחמה חזרתי לבלגיה וניסיתי למצוא עבודה
לא רק . הועלינו לאוניה מטרואה. גם לי היה סרטיפיקט.  סרטיפיקטים לעליה לארץ100,000השלטונות חילקו . אותם לעיר טולוז

ההפלגה ארכה . הם הצליחו להבריח כחמישה יהודים לכל סרטיפיקט. אלא גם אנשים אחרים, בעלי סרטיפיקטים הועלו לאוניה
  .חמישה ימים

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, ישירות צבא, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
שם שהינו . אנשי ההגנה עלו לאוניה והובילו אותנו למחנה בעתלית. התבקשנו לחכות לרדת החשיכה, בראש השנה, עם הגיענו ארצה

אני הייתי מרכז . קיבוץ שגבקבוצה זו פעלה באיזור חדרה והקימה את . עם השחרור מעתלית הועברתי לקבוצת השרון .חמישה ימים
רצפלד ביקשו מאנשי קבוצת השרון ומקבוצות אחרות של עולים מבלגיה להגיע האחרי מספר שנים פנחס לבון ו .קניות בקיבוץ

זו הייתה חתונה של ארבע זוגות . התחתנו באבוקה. מרים, בקבוצה זו הייתה אשתי לעתיד. ביניהם הייתה קבוצה ממעיין צבי. לחדרה
  .וכל הזוגות הגיעו וערכו את הטקס מחדש, שנים לאחר מכן שחזרנו את החתונה. נישואין אחתוטבעת 

  .כיום יש לנו נכדים ונינים. הקמנו משק ונולדו לנו ילדים, עם השנים עברנו לכפר ביאליק

 


	                                          "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 



