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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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

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

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  זמורה :שם משפחה

  

  ליז :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

      בהר:  איתו נולדתישם משפחה 

  

                                           Behar  בלועזית
 

  ליז רוז :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Lise Rose בלועזית
                                          

:                  מין

 נקבה
   :לידהשנת 

24/9/1938 
  פריז: עיר לידה

  

     Paris  בלועזית

                                           

  צרפת :ארץ לידה

 
  אברהם :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  קקזודחשרלוט  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                      פריז :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

 Paris בלועזית
 

  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(

  

  פריז :  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

  
 

  :  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

  

1959 

  : שמהציין את , במידה ועלית באנייה

  

  תיאודור הרצל



 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

או  בריחההשתתפות ב, 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 ,בהתנגדות

  

ואבא שלי אברהם בהר ק מלובלין זאמא שלי חיה חודק .1940יזל נולדה באוקטובר 'ואחותי גבפריס  1938נולדתי בסוף ספטמבר 

   .ולשניהם לא הייתה אזרחות צרפתית בתפירה שניהם עבדו, סטמבוליאמ

הוא עלה על הרכבת  1943ביולי . אינני יודעת מה עבר עליו 31.7.1943ועד  זאומ, תנדב לצבא הצרפתיהא בא 1940בשנת 
 לא ידענו איפה, צרפתיתואני היינו מוסתרות אצל משפחה  אחותי גיזל. אינני יודעת איך, אמא שלי שרדה את המלחמה. לאושוויץ

  .אינני זוכרת מי החזיר אותנו אליה - אמאסיום המלחמה חזרנו לוב, אנחנו נמצאות

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

  :רפתאחר במקומות שונים בצ ת ילדיםובכל כמה שבועות עברנו לבי o.s.eבתום המלחמה הגענו לארגון יהודי בשם 
ST QUAY , PORTRIEUX , CHATEAU DE CORBEVILLE , CHATEAU DE BOUCICAUT , CHATEAU 
DE VAUCELLES , CHATEAU DE TAVERNY, CHATEAU DE VAUCELLES , CHATEAU DE VERSAILLES.  

, תפילות, חיניו באווירה דתית עם בית כנסת, סוף סוף היו לנו חיים מסודרים. הגענו לבסוף לבית ילדים דתי 1947בסוף שנת 

אמא שלנו . ינו כרגיליחחוזרים הביתה וממשיכים את , בכל בוקר היינו קמים והולכים לבית ספר נוצרי. מדריכים, חגים, שבת
  . הייתה מגיעה לבקר אותנו פעם בשבועיים וכשגדלנו נסענו לפריס לבקר את אמא

, למדנו שירים בעברית, שמענו על נפילת המשטר הקומוניסטי. ארץ ליהודים, שמענו על הקמת מדינת ישראל 1948בשנת 

בנובמבר . ם סניף של בני עקיבא בפריזשהקי ,יעקב רנד, הגיע שליח מישראל 1956בשנת . שמענו על בני עקיבא ועל הקיבוץ

  .עליתי על האנייה תאודור הרצל ממרסל לישראל 1959

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):המסר שברצונך להעביר לדורות הבאים, המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  

, בכרם, תמרים, גזרעם  עבדנו בחקלאותבית שאן יחד עם הגרעין הצרפתי וכמו כל עולה חדש  עמקב שדה אליהו קיבוץהגעתי ל

 ,ל"בחור ישראלי מגרעין נח עם התחתנתי 1961סוף שנת ב. ל"לנחהתגייסתי  1961ת בשנ. םבבתי ילדי, במטבח ,בחדר אוכל

אצלנו לגור  הם עברו קליטה בעפולה סיוןינ י כמה חודשילישראל ואחר לוואחותי ע יאמ. בקיבוץהייתה החתונה , אריה זמורה

שנה מול  30 כיתי שאמא שלי תגור אתי בקיבוץז ואני ,ירושליםבלגור  הם עברובקיבוץ עם בחור צרפתי והתחתנה אחותי . בוץיבק

שנים בכרם  10אחרי  .צגותבאותו זמן לצוות תלבושות לה הצטרפתי ,שנים בכרם ורימונים 10 עבדתי. שנה שחיה לבד בפריס 30
  .התלבושותעסק לפתח את המשכתי ו מכון לקוסמטיקה ופתחתיקוסמטיקה  למדתי

מזכיר פנים כמה , אקיבע בניהיה חבר ב, םידיהרבה תפקאריה מילא  .ובן אחד נהדר, בנות נהדרותנולדו לנו ארבע ברוך השם 

ונותנת שרות " להצגות ותמחסן תלבוש"עבוד בקוסמטיקה ומנהלת אני ממשיכה ל. ועודתמחירן  ,גזרל בית אריזהמנהל , פעמים
בוצים שהן יממלאות תפקידים חשובים בק ןוכול ,תודה לאל, עם ילדים כל הבנות שלנו נשואות .צפוןב בוציםיהמוסדות והק לכל

   .וכתושבות תחיות כחברו

מספרת בהרבה כבר והיום אני  חרונות נפתחתי לנושאאה בשניםרק . "שואה"מוכנה לשמוע מילה אחת על ה כל השנים לא הייתי
  .אני מודה לקדוש ברוך הוא, ושוב, מקומות

יהודים בזמן  שהסתירו ילדיםצרפתיות  רשימה של משפחות -תי בבית ילדים מסמךיאמחבר שהיה  קיבלתי 2011בשנת 

תאריך , שם הכפר, שם המשפחה כתובבו ש מחזיקה ביד דף יאנפתאום ו ים חיפשתי מסמכים ולא מצאתיל השנכ. המלחמה

, אחרי אין סוף טלפונים .בהלםהייתי . של אחותי ושלישמות והאמא שלנו  שם שלה ,סכום הכסף ששילמו להם ,שהגענו אליהם

מאוד היה  המפגש. ם הבן של המשפחהעונפגשנו כפי שצויין במסמך  vigneux sur seine famille beuque לנסענו אחותי ואני 

  ."אומות העולם חסידי "של דה ותעעניק להם האישר ל יום יד ושםכ. מרגש

  

  

  2013ינואר , בית שאן

  


