
  

  "ְ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

   מנחם:שם פרטי   גולד:שם משפחה

  ופתההשואה ובתקפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
  Gold       |                            גולד:  המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתי לפני                                                          שם פרט
  20.6.1924 :לידה נ / ז     Hans      |                                הנס:   המלחמה או בתקופתה

   בלועזית               מקום לידה                                                
             |                                    פראג):     מחוז, ישוב(

  כוסלובקיה' צ:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  אולגה פוקס:נעורים של האם  ריכרד:של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :   האישהשל ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה(

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

  Kraslice Graslitz                    |                     ):מחוז, ישוב(

  כוסלובקיה' צ:ארץ המגורים

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

  מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                                 
 השבדי, דנמרק): ארץ, מחוז, ישוב(

  ?      אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                

                                                                                                        
   ?אילו ומתי? האם היית במחנות

  
                                                                                                        

  : מקום  השחרור
 

 תאריך השחרור  

  חזרת לאחר /לאן עברת  האם שהית במחנה 
 ?)ציין מקום(השחרור  ?שם המחנה? עקורים

  מחנות/מקומות  שנת   :שם האנייה
  :בדרך לארץ 1949 :העליה  אם עלה (

     נגבה)בדרך הים
 

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


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

תה שייכת לחבל הסודטים והייתה בה העיר שלנו היי. גדלתי כבן יחיד של הורים יהודים סולידיים וסבא מצד אמא שומר מסורת
הייתי ,  התלמידים500בן , בבית ספר העממי. קרוב לגבול סקסוניה, כוסלובקיה'מערב בוהמיה של צ-האזור צפון. תרבות גרמנית

כל השנים סבלתי . בהמשך ההורים החליטו לשלוח אותי לגימנסיה ריאלית בשפה הגרמנית. היהודי היחידי במשך חמש שנים
הייתי מנוע להשתתף ". יהודי מסריח"כינויים כגון , סבלתי מיחס מפלה ואלימות מילולית, ת חברתית בקרב התלמידיםממוגבלו

  . דמוקרטית מוגבלת וברמה תרבותית נמוכה- תנועה סוציאל- FFFFבארגון הספורט 
. תופים ועוד, צפצפות,  עם לפידים יצאו1936ובשנת , Henleinמתפתחת תנועה נאצית , בהשפעת התפתחות המפלגה הנאצית

 אני מוצא תעסוקה זמנית 14בגיל . אני מגורש בסיום השנה השלישית בגימנסיה, בעקבות האנשלוס של אוסטריה, 1938בשנת 
התושבים .  פליטים- Displacedומכאן אנחנו ,  התקבל צו גירוש ליהודים1939בשנת  .במפעל יהודי מקומי בייצור ציוד חשמלי

  . נהפכו לעוינים, שהיו מתונים כלפי האוכלוסיה היהודית לפני כן, הנוצרים
  

  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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

העיר נהפכת לצפופה מרוב פליטים . ובכסף רב שוכרים דירה צנועה, כמו רוב המגורשים בחבל הסודטים אנחנו מגיעים לפראג
, כית'בהמשך נפתח בית ספר שלימד צ".  לבן-תכלת"י מוצא פתרון ונקלט בתנועת נוער ציוני כנער בעל מרץ רב אנ. שהגיעו
עדיפות לצאת להכשרה , כנוער ציוני, ניתנה לנו. במקביל אני עושה קורס הסבה מקצועית בחשמל. ידיעת ארץ ישראל, גרמנית

 אני נפרד מהוריי 1939 באוקטובר .רדות מהגסטפומספר חודשים עברו בהט. הדבר היה בחסות ארגון נשי דני. חקלאית בדנמרק
 חברים וחברות מגיעים לדנמרק השוהה בשלווה 25עם קבוצה של . אני נוסע דרך גרמניה בקרון נעול. כיה הכבושה'ועוזב את צ

 באפריל 9-ב. כמו כן היה איסור לנוע ולהחליף מקום.  מגיע לי אוכל ולינה- Plejebarn - יש לציין שבמעמד של ילד מטופל! ושלום
" בית הבראה"הסטטוס . מתפתחת תנועת מחתרת שמבצעת פעולות חבלניות במשך ארבע שנים. גרמניה כובשת את דנמרק

  .כאן מתגייסת דנמרק להצלת היהודים. לכובשים מסתיים עם הכרזה על ביצועי רדיפות
  . בלבדתבתנאי תעסוקה מוגבלים ולחקלאו,  שבדיה פותחת את שעריה לפליטים דנים-1943

  

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

בתקופה של שש . מכאן הרשויות מאשרים תעסוקה בתעשיה מקצועית.  ניצולי שואה לשבדיה18,000- במאי מגיעים כ-1945
  .אני מצליח לקבל אישור של שלושת רבעי שנה בלבד במקצוע חשמלשנים ששהיתי בשבדיה 

הייתה הפליה . פרט למניעה בענייני שלטון כזר, שבדיה אירחה אותי בשוויון זכויות, דנמרק תרמה להצלתי פעמיים מהנאצים
תי לה בתור הותיק לאחר תהליכי הבראה עזר. בין הניצולים הגיעה דינה פלדשטיין. באפשרות להשלים השכלה לקיום נורמלי

דינה מבית הורים מסורתי והחופה . Malmo- ב1947בהמשך החברות בינינו אנחנו מתחתנים בשנת . בקליטה לחיים נורמלים
  . שנה במצבים קשים ושמחים58הייתה שותפה לחיים במשך , בעלת האופי לדוגמא, האישה הצעירה. מתקיימת כהלכה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/  לימודים:ציוני דרך(
  .כאן חיכו לנו הוריי שעלו לארץ עשר שנים לפני,  החלטנו לעלות לארץ1949בשנת 

ישי כבר ביום השל, אני מצליח למצוא עבודה כשכיר אצל קבלן חשמל, הודות לידע המקצועי בחשמל שרכשתי בזמן המלחמה
 1960בשנת .  עצמאי בביצועי בניה של סולל בונה1952-1959.  לאחר שנה אחת במסגרת תעשיה צבאית.להגעתי לנס ציונה

 מנהל 1968-1982.  עצמאי1963-1968. שלוש שנים וחצי אחראי במכון לחקר הנגב בבאר שבע. במפעל טקסטיל בהקמה
  .ד היציאה לגמלאות באוניברסיטת בן גוריון ע1983-1989. מערכות מרחב סיני ושני בסיסי חיל אויר

  ) גם במילואים (1952-1968שירתתי בהנדסה קרבית כקשר בשנים 
  . מתנדב במשמר אזרחי וביטוח לאומי במחלקת קשישים במשך שנתיים וחצי-1989

שמונה נכדים אחת מתוך . כולם נשואים ועסוקים בהצלחה. 1961, 1954, 1950בשנים , אשתי הביאה לנו שלושה בנים בריאים
  . 21.2.2009נשואה ולה בת ילידת 

  . והצלחה של חיים זוגייםוהשאירה אותי עם זכרונות של אושר,  אחרי מחלת אלצהיימר2003אשתי היקרה דינה נפטרה בשנת 
 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



