
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים 

 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
  )ארון( אהרון  :שם פרטי   יוסף:שם משפחה

  ני ובתקופת השואהפרטים אישיים לפ                                  
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

   בלועזיתשם משפחה                                                                :שם נעורים
   ARON                                                    אהרון:     לפני המלחמה

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי                                                                 
 5/5/1935 : לידה ז                   JOSEFיוסף                                          :          לפני המלחמה

   בלועזית                                                       מקום לידה        
 FRANKFURTפרנקפורט                                ):               מחוז, ישוב(

 גרמניה :ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 פני שרה רגנסבורגרג  :נעורים של האם מנחם  :של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  של האישה לילי):   נשואה לפני המלחמה/אם נשוי(

  בלועזית                               לפני המלחמהמקום מגורים קבוע   ארץ מקום
 גרמניה :המגורים FRANKFURTפרנקפורט                                ):               ): מחוז , ישוב(

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני 
 ------ : המלחמה ------- : המלחמהלפני 

  מקומות מגורים בזמן מלחמה                                                                                 
         )'לימוז(שטרנבורג -צרפת):                        ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                               ?        אילו? האם היית בגטאות
                                                           לא                                            

                      ?                                                   אילו? האם היית במחנות
  ירשט'ג, ברגן בלזן                           

                                                                          השחרורמקום  
 גרמניה

  5|1945 השחרור תאריך 

  חזרת לאחר /לאן הלכת  האם שהית במחנה 
 שוויץ?)ציין מקום(ור השחר  מחנה פליטים בשוויץ ?איזה? עקורים

  מחנות/מקומות  שנת  שם 
 מרתון:האנייה   הולנד :בדרך לארץ 1948: העליה

 
 



  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: נקודות להתייחסות(
אז את רוב הדברים שאני יודע על המשפחה שלי זה  חיפשתי קרובים ופגשתי במקרה אנשים שהיו שכנים שלנו 1955בשנת 

  . מהם משום שהייתי מאוד קטן לפני המלחמה

אבא שלי ברח להולנד  1939שנת  כשהתחיל הפוגרום בגרמניה ב.אבא שלי היה רב בפרנקפורט,  ילדים11היינו משפחה עם 

שים מהצלב האדום ואישה מהצלב הגיעו אנבאותו הזמן . והשאיר את אמא שלי עם כל הילדים בלי כסף ובלי כלום

כאשר היו , אמא שלי שלחה אותי ואת אחותי איתם, מןי שאם היא רוצה להציל ילדים זה הזהאדום אמרה לאמא של

לקחו אותנו למוסדות שהיו בכל מיני עיירות בצרפת . ילדים אחרים ממשפחות אחרות ואת כולנו העבירו לצרפתאיתנו 

  ). נונסי', לימוז, שטראוטבורג(

11:45-12:10     

  
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: נקודות להתייחסות(

השחרור וחזרה , לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ותפקידים ביודנראט
אווקואציה /פינוי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ן יהודיארגו/האם אדם; הביתה

   :)מ"למרכז ברה
  

היינו הרבה ילדים במוסד והיו גם ילדים לא ) דרום צרפת על גבול ספרד(' כשהגרמנים כבשו את צרפת והגיעו לעיר לימוז

-1940 בשניםהיינו שם , ו במשאיות למחנה גירשטהגרמנים הוציאו רק את הילדים היהודיים והעבירו אותנ, יהודיים

  . אני ואחותי כל הזמן היינו ביחדעד התקופה הזו . מבוגרים, זקנים, ילדים, דנו כולם במחנה עב.1942

כשהגענו לברגן בלזן הפרידו בין .  העמיסו עליהם אלפי ילדים והעבירו אותנו לברגן בלזן,ותהביאו משאי 1942באוגוסט 

,  בלי אמאפתאום מצאתי את עצמי לבד. 11 והיא הייתה בת 9אני הייתי בן . וכאן אני ואחותי הופרדנוהבנים והבנות 

 היינו צריכים להוריד את הבגדים שלנו ונתנו , לישון על דרגשים בלי מזרוןהכניסו אותנו לביתנים מעץ. 'אחות וכו, אבא

היו .  מרק מים,קיבלנו אוכל פעם ביום,  צריכים לעבודבמחנה הינו. לנו כותונת כתחליף וגילחו לנו את השערות מהראש

היינו צריכים ,  במחנהמסדריםההעמידו את כל המחנה ברחבת ו לום בבוקר היינו בלי נעלים בלי כ5- במעירים אותנו 

תנו כ שלחו או"עמדנו כמה שעות ואחככה . לעמוד דום עם ידיים לצידי הגוף בלי לזוז ומי שהיה זז או נפל היו יורים בו

  . 1943הייתי שם שנתיים עד שנת .. 'מסגריה וכו, לכל מיני עבודות באבנים

 בבוקר עם כלבים גדולים ואמרו לנו לקום ולצאת החוצה ושוב היינו 5בוקר אחד הגיעו הגרמנים לביתן בו ישנו בשעה 

ר האחרון היינו רק במסד. ברחבת המסדרים היה להם גומיות והם הרביצו לנו וצעקו עלינו לצאת מהר מהר החוצה

ותנו זמן מה כמו במסדרים הרגילים העלו אותנו אואחרי שהעמידו . הילדים בלי המבוגרים ועמדו מולנו המון משאיות

  תפסSS-הגנרלים מהופתאום אחד . ת אין דרך חזרהאני ידעתי שבמקרה של משאיו. למשאיות בצעקות עם הכלבים

 7הייתי אז בן . והוציאו אותי ועוד כמה ילדים מהשורה" צריך למות עכשיואתה לא : "אותי בכתף והוא אמר לי בגרמנית



 אני הבנתי בתוכי . מאוד שמחתי וחשבתי שאני הולך הביתה, וכשהוא אמר לי ככה בגרמנית שהזכירה לי את הבית8או 

, אותנו לסוף המחנהלקחו  . שהילדים שעולים על המשאיות לא יחזרו וימותו ואכן הובילו אותם לאוושיויץ לתאי הגזים

נת לילה ליהם הורידו לנו את הכותהכניסו אותנו א, עלינו במדרגות והיו שם חדרים, עצמותעור וים רק היינו ממש רז

 מההנאה שלהם הם שברו ,חיילים שיכורים ואנסו אותנו לילה לילהבכל ערב הגיעו . וקשרו לנו את הידיים והרגליים

כל הזמן אמרתי לעצמי אתה תסבול , י הרבה כוחותלהיה . ול והכניסו לנו לישבןבקבוקים לרסיסים מאוד קטנים כמו ח

  .אבל תחיה 

   

 
 
 
 
 

  
  

  י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה  /נא ספר
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(
  

במשך חצי שנה לא .  בחיים15לי  נשארנו או ילדים שהגרמנים הורידו מהמשאית50-לנו ומכל ההאנגלים הגיעו למחנה ש

לאחר שנה וחצי בשוויץ העבירו .  כשכבר התחלתי להתאושש אמרו לי שאחותי בחיים1946הייתי ממש בהכרה ורק בשנת 

יום אחד החליטו שכל המוסד נוסע .  ילדים40-היו שם כ,  היינו שם כשנה אני ואחותי,אותנו להולנד למוסד של הסוכנות

 8נו היי.. 'המנהלת אמרה ששם יש רק יהודים ושנוכל לקחת תפוזים וכו? ושאלתי לאן. דעתי מה זהואני לא י, לפלשתינה 

אמרתי . היו פה רצו להעביר את האוניה שלנו לקפריסין כי עלינו בלתי לגלישהאנגלים . טיםאוניה מלאה בפלי, ימים בים 

אלה שבאו . בירו אותנו והאוניה נשארה בחיפה העבאמת בסופו של דבר לאלאחותי בואי נתפלל שלא נכנס שוב למחנה ו

היה לכל אחד צלחת מפלדה והייינו . היינו במשך תקופה ארוכה במחנה ברעננה. לקבל אותנו היו מההגנה מעליית הנוער

תמיד רציתי לעשות .  שאם מאמינים יש כוחותאמרנו לעצמנוצריכים לבא לקחת אוכל היה מאוד קשה שם ובכל זאת 

 בהתחלה העבירו אותי , לאחר תקופה ברעננה חילקו את הילדים למוסדות.ולא ידעתי לכתוב או לקרואמשהו עם עצמי 

 שנת דעוהיית שם יה ר מכן העבירו אותי לרחובות לפנימלאח, לישיבה בבני ברק ואת אחותי העבירו לקיבוץ חפץ חיים

  . 11 אך נראתי כבן 17פה ההיא בן  אמנם הייתי בתקו.'בגיהוץ וכו, שמה עבדנו בעבודות שונות במטבח, 1951

אין לי ?  אנחנו עצמאיים ואמרתי לו מה אני אעשההיום אחד מנהל המוסד אמר שמעבירים אותנו לירושלים ומהיום הז

. הכניסו אותנו לבית בדרך בית לחם שם אמרו לנו שבלילה נישן וביום נעבוד. לא למדתי והוא אמר שנמצא עבודה, כסף

י לחפש הלכת. בכדי להישאר לישון במקום ההוא היינו צריכים לשלם לירה. היו יותר חזקים ממניהילדים שהיו בגילי 

ם בכדי לישון שם ולא נתנו לי ללשהזאת ובאיזה שהוא שלב כבר לא היה לי את הלירה עבודה במסעדה לעשות כלים 

  .  חודשים הייתי הומלס וגרתי בגן העצמאות בעיר8- יותר מ. להישאר שם

הוא היה אולי . ואמרתי לו שכאן אני גר?  עובר אדם מבוגר ליד הספסל בו ישנתי ושאל אותי מה אני עושה שםבוקר אחד

יוסף " :ויום אחד הוא אמר לי.  ימים3הייתי אצלו . תתרחץ, תאכל,  עם שיער לבן והאו אמר לי בוא איתי לביתי75בן 

 ולקח אותי לשם ובנוסף לכך " בית קפה קטן ברחוב יפו אני מכיר משהו שיש לו, להרוויח כסף,אתה צריך ללכת לעבוד

בעל הבית קפה אמר לו תראה איך הוא נראה . הוא ביקש מהחבר שלו שיקח אותי לעבודה. הוא מצא לי גם חדר ללון בו

ואמר לי לשים חולצה ולגשת לקליינטים ולא ידעתי מה אני ? ובסוף הוא שאל אותי אתה יכול להיות מלצר.  כזהרזה



: אמרתי לו, תמיד האמנתי באלוהים והלכתי לפינה של הבית קפה ודיברתי לאלוהים.  כי אני לא יודע קרוא וכתובאעשה

". תתין לי סימן ותגיד לי מה לעשות, הוצאת אותי ממחנה השמדה והבאת אותי לכאן אז אתה רוצה ממני משהו" 

בעל המסעדה נתן לי בלוק והצלחתי . זהו הסימןהרגשתי בגוף שלי מן חום כזה והרגשתי כמו ציפור ואמרתי לעצמי ש

  .        שפות6לכתוב ופתאום ידעתי לקרוא והעברית שלי גם השתפרה ומהיום הזה אני קורא וכותב ומדבר 
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