
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  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

   :שם משפחה

  פרלס

   :שם פרטי

  אברהם 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                                            פרלס

                                              בלועזית
Perels  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  רוברט

   בלועזית
Robert                                          

:                     מין

    ז
   :לידהשנת 

1937 
  :  עיר לידה

                                                      וינה

       בלועזית
Vienna                                           

  :ארץ לידה

 אוסטריה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  ליאופולד

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 מרגרט פולק
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  אוסטריה, וינה

   בלועזית
Austria 

  :המגוריםארץ 

 אוסטריה
   :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
  )העיר או האזור ושם הארץשם (

Montelimar, Voirone (France) 
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוזבמידה 

  

  בלועזית
Rievesaltes, Drancy (France)   

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

Fusard, Swiss 
  :  תאריך השחרור

  
4.4.1944 

  ציין את שמו עקוריםבמידה והיית במחנה 
  )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

  

1945 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

Meteroa 



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר

או  בריחההשתתפות ב, במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,בהתנגדות

  

  

אימי  –כשהייתי בן שנתיים . אימי הייתה פקידה ואבי מנהל חשבונות. 1937ינה שבאוסטריה בשנת ונולדתי למשפחה רגילה בו

הגענו למרסיי שבצרפת בתקופת  .עד שקיבלנו ויזת כניסה לצרפת, שם שהינו כשנה, בריסל, ואני גורשנו מוינה ונדדנו לבלגיה

  .הכיבוש על ידי הגרמנים

על פי מסמך השמור . שבדרום צרפת ריבסאלטהועברנו למחנה ריכוז  1941- וב בתחילה שהיתי במחנה פליטים מונטה לימר

ליד  דרנסיהועברנו למחנה הריכוז , סתנו אך לבסוף נתפסנו ליד מרסייאימי הצליחה להימלט מהמחנה כשנה לאחר כני - אצלי

צרה הרכבת לרגע ונערה בשם ע, ץבשטח צרפת ליד העיר מ, בתחילת הנסיעה. לאוושויץ 31פריז והועלינו לטרנספורט מספר 

 .אימי השליכה אותי מהקרון והרכבת המשיכה בדרכה לאוושויץ. לדה האופטמן קפצה מהקרון וצעקה לאימי להשליך אותיהי

  .ספו עוד באותו יום בבירקנאוכולם נ, אוושוויץל איש לא עבר את רישום הכניסה -מטרנספורט זה

נמסרתי  1943 באוקטובר. עד שהסכנה גברה, איכר לביתו למספר חודשיםאסף אותי , מספר ימים לאחר שנזרקתי מהרכבת

יחד שהינו במרתף שהיווה מסתור בכפר וורו ליד . וצורפתי לעוד חמישה ילדים OSEבאמצעות המחתרת היהודית לארגון 

השוויצרי ונתפסנו ליד  הצלחנו לעבור את הגבול. לשוויץ -הםינניסו להעביר שלושה ילדים ואני ב 1944באפריל . בצרפת קרנוהל

   .שבדרום מערב שוויץ אך למזלי שלטונות שוויץ לא גרשו אותי חזרה לצרפת פוסרד

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

  

היא שקיבלתי אישור שהייה זמני בשוויץ ולא גורשתי חזרה הסיבה לכך , על פי מסמך שנמסר לידי מהארכיון המרכזי שבברן

לבסוף ו משם הועברתי לבית יתומים ,בזל ליד, ושרמילבהוכנסתי למחנה מעצר . מהגבול' מ 5000שנתפסנו במרחק שעולה על 

 .שפירגל מציריךיהודית בשם  הנלקחתי ואומצתי על ידי משפח

אחות , ייד לדודתיהקרובה כתבה מ. עם סיום המלחמה הגיעה הנערה הילדה לאנגליה ופגשה שם קרובת משפחה שלי מוינה

  .נבה'באמצעות הצלב האדום בג ודודתי מצאה אותי בסוף, 1934שנת מ שחיה בתל אביב, אימי

 

המסר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה( י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):שברצונך להעביר לדורות הבאים

  

  

ילדים יתומים ממרסיי באנייה מטרואה אשר למיטב ידיעתי עמה הגיע גם הרב  15- הגעתי ארצה יחד עם כ 1945בספטמבר 

 .ישראל מאיר לאו



 

בתל אביב למדתי . לקחה אותי דודתי לתל אביב 1949 - בארץ שהיתי במשך ארבע שנים במוסד לילדים במוצא ליד ירושלים וב

יל התגייסתי לח .אשר בכפר אברהם וסיימתי את בית הספר הטכני של תל אביב ,המשכתי בתורה ועבודה, בבית ספר בילו

עבדתי בתעשייה האווירית ואחר כך הייתי  הצבאי שירותהלאחר . האוויר חיילש ממפקד "במסגרת שרותי קיבלתי צלויר ווהא

אני אלמן וגר . וחמישה נכדים, התחתנתי ויש לי שני ילדים .בתל אביב הולץמורה ומחנך במשך שלושים שנה בבית ספר 

  . בגבעתיים

  .בהוצאת יד  ושם" מבעד לאשנב הקרון"את קורות חיי העליתי בכתב בספר ששמו 

  

 

  פרלס אהרון, נכתב על ידי המספר: ראיון

  גבעתיים, 2012יוני 

  


