"לְדוֹרוֹת"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
שאלון לרישום קורות ניצולי השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים מפורסם באתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי :ראובן רולנד

שם משפחה :ארז קלפהולץ

שם משפחה איתו נולדתי :קלפהולץ

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך ,אין צורך לענות עליה
בלועזית Kalpholz

שם פרטי איתו נולדתי :רולנד

בלועזית Roland

עיר לידה :פריז 13

בלועזית Paris

שם פרטי ושם משפחה של האב :שלמה

שם פרטי ושם נעורים של האם :חנה גלרנט

מקום מגורים קבוע לפני המלחמה :פריז 12

בלועזית Paris 12

השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה:
)יסודי ,תיכון ,אוניברסיטה ,ישיבה(

מקצוע לפני המלחמה:
)תלמיד ,סנדלר ,מורה(

שנת לידה:
מין:
5/10/1935
ז/נ
ארץ לידה :צרפת

ארץ המגורים :צרפת
חבר בארגון או בתנועה:
)בית"ר ,השומר הצעיר ,בני עקיבא(

מקומות מגורים בתקופת המלחמה:
)שם העיר או האזור ושם הארץ(
במידה והיית בגטו ,ציין את שמו

בלועזית

במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז ,ציין את שמו

בלועזית

המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי:
במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
)מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה ,גרמניה
ואיטליה(

במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין ,ציין ממתי עד מתי

תאריך השחרור:
ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור

שנת עליה:

במידה ועלית באנייה ,ציין את שמה

1954

קדמה

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :הבית בו גדלת ,בית הספר ,חברי ילדותך; במה עסקו הוריך ,המשפחה המורחבת ,חגים ומאכלים
נא לכתוב בגוף ראשון
נולדתי בפריז להורים שהגיעו שלוש שנים קודם לכן מפולין .אבי היה חייט ואמי הייתה עוזרת שלו .יצאנו מפריז ב ,13.6.40יום
לפני כניסת הגרמנים .חברה של הדודה המליצה לנו על מקום שאליו נוכל לברוח וכך יצאנו יחד עם המשפחה של דודתי אל
כפר לה-פראנס במחוז דורדוגן.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)גירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים במחתרת ,השתתפות בבריחה או
בהתנגדות ,האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,במי נעזרת או אולי למי עזרת(:

לה -פראנס הייתה תחת שלטון וישי עד נובמבר  .1942הלכתי לבית ספר רגיל והרופא המליץ לשלוח אותי למקום עם אוויר
שיהיה לי טוב לריאות .כך שהיתי חמישה חודשים במנזר ליד  Pervgueuxעד שהתברר לאמי שמסתירים ילד מכל משפחה
יהודית והיא דרשה שאחזור למשפחה .בקיץ  1943המחתרת הצרפתית הודיעה לאבי שהמשטרה הצרפתית תבוא לעצור אותו
ואת דודי כדי למסור אותם לגרמנים .והם הצליחו להסתתר בעזרת המחתרת שגם דאגה לנו לניירות מזויפים .ביולי 1943
עברנו להרי האלפים שהיו אז תחת הכיבוש האיטלקי .כעבור זמן קצר הצלחנו לברוח ולעבור את הגבול לשוויצריה .בשוויצריה
הייתי זמן קצר בבית ילדים ב Hembergומשם נשלחתי למשפחת איכרים ב ,Walzenhalisenמעל אגם קונצטנזה .כעבור
שנה הועברתי למשפחת כהן דת פרוטסטנטי בעיירה  ,Heidenשם נשארתי שנה נוספת.

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד היום
)השחרור וחזרתך הביתה ,חייך אחרי המלחמה ,העפלה /עליה(:

באוגוסט  1945חזרתי עם אמי ושני אחיי לצרפת .דירתנו בפריז הייתה תפוסה על ידי צרפתים אבל כעבור שנה חזרנו אליה.
אחרי המלחמה למדתי בבית ספר יסודי ולאחר מכן בבית ספר מקצועי של הנהלת חשבונות .הייתי חבר ומדריך בתנועת דרור
ובשנת  1953יצאתי להכשרה ועליתי ארצה.
הגעתי לארץ ב 29.4.1954לקיבוץ בית קשת בו אני חי עד היום .הקיבוץ שלח אותי לסמינר מורים .עבדתי בגן ירק ,מטעים,
הוראה בכיתות יסוד ,שליחות בתנועה בצרפת ,הנהלת חשבונות ומחשוב .התגייסתי לצבא בשנת  1955ועד  1958שירתי
ב"נחל" .נישאתי לחניכה מעליית הנוער מעיראק ויש לנו חמישה ילדים וכיום גם שבעה נכדים .אני עדיין פעיל בקיבוץ.

הסיפור נכתב על ידי ראובן רולנד ארז קלפהולץ
בית קשת ,נובמבר 2012

