
 

  "ְלדֹורֹות"     
 סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                             

  

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול  
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  ורנו'ג :שם משפחה

  

  )מישל(מיכאל  :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  Zorno בלועזית  ורנו'ג:  איתו נולדתישם משפחה 

 
:                     מין Michelבלועזית  מישל :נולדתיאיתו שם פרטי 

 כרז
  :לידהשנת

 
  טוניס:  עיר לידה

  

 יהטוניס :ארץ לידה בלועזית

  נתן/ נתו  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

 אינס/ שושנה  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  רוד לה סה מול : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

 יהטוניס :ארץ המגורים Rud La Se Molבלועזית

  :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

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

  הבונים
  

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

 
  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

  

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  

 בלועזית
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

  .גלעדיוהעבירו אותנו לכפר  1950-כשהגענו למדינת ישראל בלילה ב

 

  :  תאריך השחרור

 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  
1950 

  שמהציין את , במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר
  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך;ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

התקופה בר חגגו לי באותה  .והכל השתנהעד שהרגשתי שהגרמנים נחתו , כשהייתי צעיר,בטוניס עבדתי עם האחים שלי קצת 

אז הבנתי שגם בטוניס  .ראה שנכנסו הגרמנים והתחילו ללכוד את האחים הגדולים שלי, שגדול ממני בשנה,וה ואח שלי ומצ

  .ללכוד את היהודים, החלו
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /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
  

ים ממש נכנסים באמצע היום מחפשים בחדר. נכנסים לבתים ולוקחים גברים. הם היו נכנסים לבית כנסת והורגים אותם

היו  .הם היו משתלטים על המאפיות בעיר ומכינים אותם לשריפת אנשים .הישר לעבודת פרך, ובשירותים ולוקחים אבות ובנים
  .מרביצים להם והורגים אותם, תופסים ילדים קטנים ברחוב

הוקמה תנועה  .הביתה, בסתר, אוכלשהגיע מצרפת לעבוד בטוניס והם היו מעבירים אלינו , אחותי התחתנה עם בחור

וחבריה התחילו לעבור מבית לבית ולשכנע את בני הנוער להצטרף אליהם  ,כמו עליית הנוער מוסתרת" הבונים"שנקראת 
חשבנו שאנחנו עולים לארץ  .נפרדתי ממנה והצטרפתי לתנועה .באתי לאימא שלי ואמרתי לה שהחלטתי לנסוע איתם .ולנסוע

לא ראיתי לאן לקחו . הייתי בצרפת ארבע שנים! רק אני. הגעתי לבדי לצרפת .אבל לקחו אותנו לצרפת לארבע שנים, ישראל

  . אותי
אחרי  .לא יכול לראותה מה או מי מסביבךכך שאתה , אבל הכול עצים מסביב, הייתה שם גינה. הגענו לבית שהיה מלא בילדים

אנייה ומשם יום אחד באו ולקחו אותנו ל...ואז .התחילו להעביר אותנו ממקום למקום, כדי שלא ידעו שאנחנו שם, כמה זמן

מכל , שבצרפת ליכדו ילדים לבד בלי ההורים, היום אני יודע .כדי שלא נראה, אני זוכר שהגענו ופיזרו אותנו בלילה. לחיפה

  .אותםהארצות מסביב והבריחו 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

לאזורים שונים גייסו אותנו לצבא ופזרו אותנו ,כשעלינו מצרפת לישראל לקחו אותנו לכפר גלעדי . בצרפת הכינו אותנו לצבא

כשסיימתי  .בכל מקום היינו תקופה קצרה ...מעלה החמישה ועוד, נחל עוז, תל קציר, כפר גלעדי, עשינו צבא בקיבוצים .בארץ

אני  1956משנת  .בבית שמש –שכאן מתאים לי לחיות  באתי לבית שמש והחלטתי, את הצבא והשתחררתי ממעלה החמישה
  .ההורים שלי נפטרו, אחרי שעזבתי את טוניס .כאן התחתנתי וכאן ביליתי את חיי .גר בבית שמש

במהלך השנים , את לאון אחי הצלחתי למצוא .1957י ערבים בשנת "נרצח ע, שהיה מחביא יהודים ומציל אותם,שמעתי שאחי 

  כשהתפוצצה משאית והוא , שנה נפטר לו בן בצבא 25לפני , גם בארץ לא היה לו קל .והוא גר היום בבית אבות בבאר שבע
  .חשבתי על אחי דויד וחיפשתי אותותמיד  .להציל את הנהג ומתהלך 

וגילתה בקריית מלאכי , הבן שלה אלירן בו השתתף , הלכה לראות משחק כדורגל, שושנה הבת שלי, לפני כשנתיים,יום אחד 

שושנה התקשרה אליי באותו בוקר ואמרה  .משתתף באותו משחק עם הבן שלה -הבן של ביתו -במקרה שהנכד של דויד אחי
ביקשתי שהם יגידו את השם של אבא שלי והבת של דויד  .התרגשתי מאוד "!אני חושבת שמצאתי את אח שלך!!! א ב א "לי 

היה מרגש  .נפגשנו,אחרי כמעט שישים שנה שלא ראיתי אותו ! זה אח שלי! ואני אמרתי זהו .ורנו'נתן זאמרה שלאבי קוראים 

  .הגיעו צלמים ועיתונות לתעד את המפגש ושנינו מאוד התרגשנו ובכינו .מאודמאוד 

הייתי  .הם נפגשו. האחים הגדולים שלי ולא ידענו, הוא גר באותו בלוק בו אח אחר שלי גר .הוא גר בצרפת. יש לי אח נוסף

הלכתי לבקר אותה . רה לגור בצרפתעב, גם היא,אחותי  .נפרדנו קטנים מאוד .אבל לא ידעתי שהם גרים שם, בצרפת לפני כן

גם , הבנתי שכשאני הייתי בצרפת .סיפרה לנו שגם אימא נפטרה,בת אחותי ששמרה אתנו על קשר  .לפני שנפטרה, פעמיים

  .פגשתי אותה אזשלא ידעתי ולא ,אחותי הייתה שם וכל כך כואב לי 

לא חשבנו  .ים לי פה שדואג, לא ראיתי דבר שייתן לי הרגשהבמשך הזמן  .לאט לאט מתחיל הסבל להראות את אותותיו, בארץ

  ..נוהכול עולה כשמתבגרים ומבינים כמה סבל .על כל המעבר וכל מה שקרה כל השנים

  
  

  מירב כהן: ראיון

  

  2013בר ספטמ, בית שמש


