
 

  "ְ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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שמל :שם משפחה

  

  הנס :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

                    שמל :המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
Schmal                                              

  :שם נעורים
 

                                                 הנס :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

                                                            

   בלועזית
Hans                                        

:                     מין

 זכר
   :לידה תאריך

19/12/1935 
                                             ברלין ):מחוז, ישוב( מקום לידה

                                                              

   בלועזית
Berlin                                        

  גרמניה :ארץ לידה

 
  אריך :של האב שם פרטי

  

  אליזבת דרכסלר :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                             ברלין :לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

   בלועזית
Berlin                                          

  גרמניה :ארץ המגורים

  
 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

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

                                                                           
                                                                                  ?אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                  ברלין :מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

  .נשארנו בברלין ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

  

   צרפת, בנדול. גרמניה ,מינכן :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

  1949 :עליה שנת
 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  'עצמאות'אוניית 

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

 נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  

, 1934אמי הייתה נוצריה שהתגיירה בשנת . אבי עבד כבנאי ואמי הייתה עקרת בית. לין שבגרמניהבבר 1935נולדתי בשנת 

אני זוכר . לפני המלחמה הייתי צעיר מדי ולכן עדיין לא הלכתי לבית הספר. 1942היה לי אח אחד קטן ממני אשר נולד בשנת 
  .את המצעד של תחילת המלחמה

  
  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

  ):ועצותמיה למרכז ברית האווקואצ/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 
  

 4במשך כמה ימים עברנו לביתם של חברים ולאחר מכן קיבלנו דירה אחת עם עוד , במהלך המלחמה ביתנו הופצץ ונשרף
את מרבית הזמן העברנו במקלט תחת ההפצצות . בצפיפות והיה חוסר במזון חיינו. שם גרנו עד סוף המלחמה, חותמשפ

, עד אשר גם בית הספר הופצץ שעות כל יום 3נו הולכים פעמיים בשבוע לבית הספר למשך בתחילת המלחמה היי. והאזעקות
. באותם ימים אבי המשיך לעבוד בבנייה וכולנו היינו חרדים כל יום אם הוא יחזור. שם על הטילים שמפתח הצבא הגרמני למדנו

  .שם כנראה רצחו אותם, אני זוכר כי באחד הימים הלכנו להיפרד מסבי וסבתי לפני שהם נסעו לליטא

  

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

. ברכבת אווירית למחנה מעבר ליד מינכן )הייתה במצור סובייטי באותם ימים אשר(אחי ואמי מברלין , יצאנו אני 1948בשנת 
. נשארנו שם כשבוע ולאחר מכן נסענו ברכבת למחנה בנדול אשר ליד מארסי בצרפת. כמה ימים לאחר מכן אבי הצטרף גם כן

הגענו לנמל חיפה ומשם עברנו  1949בינואר . 'עצמאות'שהינו שם כשבוע נוסף ולאחר מכן עלינו מנמל מארסי על האונייה 
  .אשר אחותו של אבי לקחה אותנו לביתה ביקנעם גרנו שם באוהלים עד. למחנה עולים בפרדס חנה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

 ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

לאחר תקופה  .לאבי לא הייתה עבודה וצחקו עלי בבית הספר, לא ידעתי את השפה, השנים הראשונות בארץ היו קשות עבורי
, התגייסתי לצנחנים 1954בפברואר . עזבתי את הלימודים ויצאתי לעבוד בנגריה בקיבוץ הזורע מכיוון שלא היה לי כסף

יתה תקופת התקופה בצבא למעשה הי. 1947והמשכתי לשרת במילואים עד שנת , שרות סדיר 1956שירתתי עד שנת 
ובשנת . עם שחרורי מהצבא חזרתי לעבוד בנגרייה בקיבוץ הזורע. תקופהו לי חברים רבים מאותה ונותר, הקליטה שלי בארץ

נאבקתי . כשרציתי להתחתן לא קיבלתי אישור מהרבנות מכיוון שאמי התגיירה. עברתי לעבוד בתחום הנגרות בנצרת 1968
 1958בשנת . תחתןלתי להוקיבלתי הכרה כיהודי ויכ, חודשים ולאחר מאבק עיקש שבמהלכו אף פניתי לבן גוריון 3- בהם כ

  . נכדים 12- כיום אני סב ל. בנות 2-בנים ו 2, ילדים 4נולדו לנו , התחתנתי עם אשתי רינה

  

  

  גדי נהב: ראיון

  2010יוני , יוקנעם


