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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  גורפינקל  :שם משפחה

  

  דניאל סימון  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           גורפינקל : איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
Gurfinkel  

 
  דניאל סימון  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Daniel Simon                                          

:                     מין

 
  1937 :לידהשנת 

 
  פריס:  עיר לידה

  

       בלועזית
 Paris                                          

  צרפת  :ארץ לידה

 
  שלמה גורפינקל  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  גיטל  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                     פריס  :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Paris 

  צרפת  :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
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                      :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(

  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1956 
: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "תיאודור הרצל"אוניית 

  



 

  ועד חייך בארץ ישראלי על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  

י  המשטרה "נילקח ע 41- אבא שלי ב 37- ואני ב 32-בלפריז ואחותי נולדה  30-ההורים שלי מפולניה באו בתחילת שנות ה

הצרפתית והועבר למחנה ליד פריס ומשם אחרי שנה עבר לאושוויץ ושם הוא מת אחרי חודש אחותי ואני בזמן כל המלחמה 

תומים הסתירו אותנו בכל מיני מקומות בהתחלה הייתי באיזה כפר עם אחותי ואימא שלי אחר כך העבירו אותי ואת אחותי לבית י

בשנה האחרונה כל אחד במוסד קתולי בעיר הקדושה הצרפתית בשם לורד שמה הייתי שהסתיימה המלחמה שדרום צרפת 

שוחררה מהנאצים אבא שלי כמובן לא חזר ואנחנו חכינו לא ידענו מה איתו ובסוף הוא לא חזר בסופו של דבר אימא שלי מצאה 

ם מהמלחמה לא היו חיים של משפחה באווירה טובה אחרי כל הטראומות שעברו בן זוג שחי איתנו ובסך הכול אנשים היו שבורי

ואני פה  56- באתי לבית קשת ב 56-ואני עליתי לארץ ב 48/9- ההורים אחותי ואני היינו בתנועה הציונית ואחותי עלתה לישראל ב

י החדירה לי בראש שלא קוראים לי יותר שאימא של 5-6עד היום אני זוכר כמה דברים מין פלאשים תמונות קודם כל הייתי בגיל 

גורפינקל אלה גואטין שם צרפתי שמתחיל באותה אות ושאם אני יתבלבל פעם ויגיד שקוראים לי גורפינקל אז יהרגו אותי עד 

שהשם חדר לי למוח שלי כל השנים הייתי צריך להיזהר שלא ישימו לה שעברתי ברית מילה כולל בבית יתומים אני זוכר שזה 

אחת הדאגות שלי אבל אני ואחותי לא שחכנו אף פעם שאנחנו יהודים היו בנות בגיל אחותי שהסכימו לעבור טקס של  היה

הקתולים מין בת מצווה כזו והיו צעירים יהודים שהיו מוכנים לקבל דת אחרת אבל אנחנו לא למרות שהייתי קטן שברחנו מפריס 

חת את הגברים היהודים ואימא שלי ביקשה מקלט אצל כומר הכפר והוא נתן והגענו לאיזה כפר בשלב מסוים הגרמנים באו לק

לנו ועוד אישה חברה של אימא שלי עם שני ילידה קבלו אותנו באיזה חדר קטן ישבנו שלושה במיטה אחת שעליתי לבית קשת 

אוחד ביקשו ממני לצאת מהקיבוץ המ 60-זה מה שרציתי צבא עשיתי צבא התרגלתי לחיי הקיבוץ בשנות ה טהייתי אידיאליס

לשליחות למרוקו והסכמתי בצרפת הייתי מזכיר התנועה ומדריך בגלל זה ידעו שהייתי מחנך ומדריך לכן ביקשו ממני להיות שליח 

לתנועה במרוקו אז שם עבדתי שנתיים וחזרתי לבית קשת שם במרוקו יום אחרון התחתנתי עם בת מהתנועה אז הייתי עדיין 

בקושי עובד  ררתי לבית קשת עשיתי הרבה תפקידים ועדות ריכוז ענף הכותנה כמה שנים ועכשיו אני פנסיונוחז 26צעיר בגיל 

  ומרוצה כמו כל אדם בחיים בארץ 
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