
 

  "ְ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
  דניאל דנית  רוזן

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

    Sansoulh   סנסול  סנסול 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Daniel נ / ז     1936|11|14  דניאל 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Toulouse צרפת  טולוז 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 רוז רוזלי  פול
  ):  נשואה לפני המלחמה/ויתה נש/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
         Toulouse  צרפת  טולוז 

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

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 Estangאסטה  

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  טולוז בית ילדים יהודי בטולוז

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1965   
  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  חמה י על קורותיך לפני המל/נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

הוא  .מצליחה חנות רהיטים בעל אמידהפך לאדם בבגרותו  . ילדים7היתה אלמנה עם אמו  ,נולד בפריז למשפחה עניה יאב
  . בנות ובן3,  היינו ארבעה ילדים במשפחה.ז העסקים יהיו יותר טוביםעבר מפריז לטולוז כי ראה שבטולו

  .החיים היו טובים מאוד. את הכפר ואת הבית,  אליו הלכתיילדיםהאני זוכרת את גן 
  

  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 משמעותיסייע 

  . כפר אסטהשגרה בדודה הוחלט ללכת ל. ה ללכתההורים חיפשו איפולקחו לנו גם את החנות וגם את הבית במלחמה 
 שלא רצינו להגיד שאנחנו יהודים אבל היה ברור לכל תושבי הכפר שהיינו יהודים מכיוון שאבא שלי דיבר עם מבטא כמובן

אנשים היו ממש למרות זאת . וראו שאינו מיומן בחקלאות ביינות החל לעבודמפריז ולא מהאזור ומאדם שהיה עוסק במסחר 
אך , באותו זמן לא הבנתי למה .הביתל לבוא הזמינה אותי ואת אחותיהמורה ' הייתי בכיתה אכשאני זוכרת שיום אחד . וביםט
  . כדי שלא יגלו אותנוהביתל לחפש יהודים והמורה לקחה אותנו שבאו לכפרפני כמה שנים אחותי סיפרה לי ל

הם .  חודשים11  בןאחי היה ממש תינוק, היינו כולנו במטבח,  הגיעו לבית הגרמנים. הגרמנים הגיעו לאזור והיו יריותיום אחד
אבא שלי קבור בכפר . שגם להם לקחו את אב המשפחהמשפחה בבית חר כך הלכנו לישון א .הרגו אותו ולקחו את אבא שלי

  .הקבר של אבא שלי עם מגן דוידורק , נוצרישהינו קברות הבית  בהזה
  .םתוכל יום הלכתי לראות את הפרחים ולהריח א. פרחיםוגרנו בבית עם גינה . ו כולםבית הספר כמהמשכתי ללכת ל

  . אבל אחרי המלחמה אמא שלי גמרה את החיים. ההורים שלי עשו את הכל כדי שלא נרגיש שאין אוכל
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, י המלחמהחיים אחר, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
 היה ימעל החנות של אב. אך ללא הצלחהבחזרה שלנו אמא שלי ניסתה לקבל את הדירה .  המלחמה חזרנו לטולוזסיוםאחר ל

   . אמא וארבעת הילדים1965 שנה עד 20-נשארנו לגור בו כ .רוגבו עברנו ל מחסן ומעין ,חדר
ילד אחד אם . בעיר כי אמי התקשתה בגידול ארבעתנו וגם לפרנס את המשפחהדי בית ילדים יהואני עברתי בהמשך לגור ב

 המצב הכלכלי היה גרוע מאוד ואמי לא התאוששה .נכנס כסףהיה אם היא לא עבדה לא ו, היה חולה אז היא לא יכלה לעבוד
ו אותו הדבר יההילדים כל , הצטרפתי לתנועת נוער, היו לי הרבה חברים. לה אותיי השהות בבית הילדים הצ.מהמצב

כשהגרמנים . יש לי הערכה מאוד גדולה לכל מה שהם עשו. עשו הכל כדי שנחזור להיות ילדים,  שהיו עצמם ילדים,והמדריכים
הילדים וילדים הסגרו את בית לאחר זמן מה . קיבלתי אותה חזרהבבית ילדים ו יילדותהם לקחו איתו את לקחו את אבא שלי 

 . האוירה בבית היתה קשה. אחר כך חזרנו הביתה. בית ילדים אחרשלחה אותנו לקחה אותנו בחזרה ו אמא ל.ו לפריזנשלח
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

ירדנו . כי בפריז היתה כל המשפחה,  שלי יהיה יותר טוב בפריזאז חשבנו שלאמאאך , נשארתי קצת', 60בשנת עליתי ארצה 
, יוצאים לרחוב, אנשים מכירים אחד את השני, עיר כמו תל אביבהיא טעות כי טולוז אך המעשה התברר כ, מהארץ לפריז

  .תה שם שהיתה אילא הסתגלה למרות אחותה והמשפחהאמי . היא עיר גדולה ומנוכרתפריז   ואילויכולים לפגוש מישהו
אם לא טוב לך בארץ תבטיחי לי שאת  ": אמר לי,שהיה ניצול שואה פולני, זכרונו לברכה, הגיס שלי.  לישראלעליתי חזרה' 65-ב

  ". אני לא מבטיחה לך שאני כותבת לך אני מבטיחה לך שאני כותבת לצרפת, אן'ז"אז אמרתי לו " כותבת לי
השתעממתי .  הנהלת חשבונותלמודלופקידה  כונאלצתי לעבוד סוציאליתדה עבו, לא יכולתי ללמוד מה שרציתי. התחתנתי פה

  .  העיקר להביא כסף בבית', וכדולסדר סחורה,  שונותעבודותב עבדתי. אחר כך פוטרתי מהעבודהומאוד 
  . הילדים מאוד אהבו אותי ומאוד נהנתי מזה.  בילדיםטיפול,  שמאוד אהבתיהצלחתי למצוא עבודהאחר כך 

  . שונים ועודקורסים לומדת  משתדלת להשלים מה שלא עשיתי אניהיום 
ה יעירהעם ראש יצרתי קשר  .במלחמהבכפר לציון הנרצחים  תישנהטקס אסטה עם ילדיי ללכפר לפני כמה שנים נסעתי 

 לינואניגשה בכפר .  מאודבבית הקברות והבת שלי בכתהביקרנו .  ליודהההכפר והוא תושבי תודה למסור  לווביקשתי ממנ
אנחנו מאז ו" אנחנו מאותה משפחה"היא נישקה אותי אמרה . ינהרג יחד עם אבשל אדם ש נכדהאמרה שהיא ואישה צעירה 

 תושבי הנספים מהשואהשמות  יםכתובבו  עירכנסת בהבית נסענו גם לטולוז וביקרנו בבהמשך . היא בצרפת ואני פה. בקשר
יש ו גרנו בובית נסענו לראות את ה.  מהמעמד התרגשמאודע והבן שלי פתחו את הבית כנסת בשבילנו באמצע השבו. העיר

  .עדיין את הסימנים של הכדורים שחדרו לבית



 

אני שאצל היהודים מדליקים נר זיכרון וסיפרתי לה ש ועם אותה נכדה שפגשנו באסטהדיברתי , יום הזיכרוןלפני  ,השנה
שמנו לב שעל הקבר של אבא שלך  ": היא התרגשה וענתה .הבא שלבשביל אבא שלי וגם בשביל סכל שנה מדליקה נר זיכרון 

אבנים על הקבר של גם שמים אנו כל פעם שאנחנו הולכים לבית הקברות מאז  ו, יהודינוהג שזה ,יש אנשים ששמים אבנים
  "אבא שלך

  
  
  

  ענבל בזם: ראיון
  2009אוקטובר . תל אביב

  
  קרן אלמוג: עריכה
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	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
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