
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שלמה:שם פרטי  פרל:שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
 perel                  |                         פרל:     המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 _ _ _ _|_ _|_ _:לידה נ/    ז  sally                                      |שלמה:          המלחמה או בתקופתה

   בלועזיתקום לידה                                                               מ
 peine                                                        |פינה):      מחוז, ישוב(

  גרמניה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  רבקה הלפרין:נעורים של האם  עזריאל:של האב

  הבעל   /ל האישהשם פרטי ש  שם נעורים
 מורצקי:  של האישה דבורה):   נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה(

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

                        |                'לודג, פינה):            מחוז, ישוב(

 גרמניה, פולין:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :  או בתנועה:                                   המלחמה תלמיד: לפני המלחמה

                                                    מקומות מגורים בתקופת המלחמה                               
                                               צפון גרמניה, בראונשוויג):                              ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                                    אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                     גרמניה, בראונדוויג:     מקום  השחרור
 

_|_ _|_ _תאריך השחרור  

  האם שהית במחנה 
 ?שם המחנה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן עברת
 גרמניה, מינכן?)ציין מקום(השחרור 

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


  מחנות/מקומות  שנת  : שם האנייה
  :בדרך לארץ

  
  אם עלה ( 1948העליה

 סן אנטוניו)בדרך הים

  י על קורותיך לפני המלחמה /א ספרנא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

רה אך לעולם הילדות שלי לא חד,  הגיעו הנאצים לשלטון8כשהייתי בן .  בעיר פינה בצפון גרמניה1925 באפריל 21 -נולדתי ב
  .עדיין המשמעות שינוי השלטון והסכנות הכרוכות בכך

,  רק הספקתי ללמוד את השפה הפולנית.' פולין והשתכנו בעיר לודג– משפחתי עזבה את גרמניה ועברנו לארץ שכנה 1935בשנת 
  .ופתאום הכל התמוטט מחדש, החלה ילדות מחודשת  יפה, רק התחלתי לראות בפולין את ארצי החדשה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  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;  להצלתךשמעותיבאופן מסייע 

עם פלישת , פרצה מלחמת העולם השנייה בראשון בספטמבר, והמשפחה יצאה לחופש קיץ לקולומנו' בדיוק סיימתי את כיתה ז
  .גרמניה לפולין

, )30(יחד עם אחי יצחק ) 14(שאני , הוחלט בבית. 'ודגכעבר מספר חודשים הודיעו שלטונות הכיבוש הגרמניים על הקמת גטו ל
  . שכבר היה תחת שליטה סובייטית, ננוס למזרח פולין

 בעיר 1אני אוכסנתי בבית ילדים מספר . אחרי מסע מלא סכנות הצלחנו לחצות את הנהר בוג והגענו בשלום אל השטח הסובייטי
  . שהיתי בגרונדו1941 עד 1939 -מ.  לעיר ווילגו מירה רבינוביץ–גרונדו ואחי יצחק המשיך עם ידידתו 

. עד העיר מינסק, לכיוון מזרח, יחד עם שאר ילדי המוסד,  ברחתי1941 ביוני 22 -עם פלישת הוורמאכט הגרמני לברית המועצות ב
השבתי בגרמנית , יכשהגיע תורי ונשאלתי אם אני יהוד. אך כאן כבר היו הגרמנים ומיינו את היהודים החוצה לשם הוצאותם להורג

  . רוסית גרמניתהלבישו אותי במדים שלהם ושימשתי כמתורגמן. טובה שאני לא יהודי והאמינו לי
שם . צפון גרמניה,  לפנימיית הנוער ההיטלראי בעיר בראונשוויג17בגיל , 1942 -לפי המלצת מפקדת היחידה נשלחתי ב

  .1945 -ב, עד סוף המלחמה" התחנכתי"
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  . אשר שרד במחנה דכאו והתגורר בעיר מינכן, והתחברתי שוה עם אחי יצחק, עם סוף המלחמה יצאתי לחיפוש קרובי משפחה

  

  

  

  

  

  

  



  

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

ל ועליתי משם ארצה " התגייסתי לנח1948בתחילת . כאן השתתפתי בקורס לימודי מכאניקה עדינה בביץ ספר אורט במינכן
  .עצמאותוהשתתפתי במלחמת ביום ה

  .כיום יש לי שני בנים ושלושה נכדים
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