
 

  "ְלדֹורֹות"                              
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                                        

  
  .איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  www.ledorot.gov.ilד שכתובתו אתר אינטרנט מיוחב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

  רובין :שם משפחה

  

  שמעון :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

    Rubin  בלועזית  רובין :שם משפחה איתו נולדתי

  סימון :שם פרטי איתו נולדתי

  

 Simon בלועזית
 

:                     מין

    נ/ז
  : שנת לידה

19/5/1939 
  פריס: עיר לידה

                                                              
   Paris  בלועזית

                                           
  צרפת :ארץ לידה

 
   פייגה :שם פרטי ושם נעורים של האם   יעקב :שם פרטי ושם משפחה של האב

 
  zפרי: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

  צרפת :ארץ המגורים Paris בלועזית

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

   :חבר בארגון או בתנועה

בני , השומר הצעיר, ר"בית(

    )עקיבא

  

   צרפת, פריס:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
  ציין את שמו     , במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  

                                                                                                              

  בלועזית
  

       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

, באוסטריה מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר(

  )גרמניה ואיטליה

 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  

  :שנת עליה

  

1958 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

 
  ארצה



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר

השתתפות , 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, או בהתנגדות בריחהב

  

ועם תחילת , נשארנו בפריז, אמילדברי , 1941עד לאמצע שנת . הייתי בן ארבע חודשים וחצי כאשר פרצה המלחמה

. זרנו לפריסחאמא לא הסתדרה שם ואך , המעצרים אמי אחותי ואני יצאנו דרומית לפריס לעיירה שאינני זוכר את שמה

  . אבי התנדב לצבא הצרפתי ויצא לחזית המזרחית של צרפת

ינו וויקטוריה 'פריס היו גהשכנים שלנו בבית המגורים ב, המוניים בצרפתעם תחילת המעצרים ה 1941שנת  ףבסו

בית קטן . ויקטורין לבית רושרד נולדה בכפר קטן בבריטאני ושם התגוררה באמא שלה ודודתה ועוד שני אחים. מונטי

אמי הייתה תופרת במקצועה ועבדה . למחייה הם הציעו לנו לצאת לאזור ולמסור לנו את הבית הפנויאחד היה פנוי ו

אחת לחודש היו באים מהצבא . בכפר ידעו שאנחנו יהודים ומסתתרים מפני הנאצים כולם. לפרנסתה עבוד בנות הכפר

אחותי למדה בבית ספר נוצרי בהנהלת נזירות ואני כבר . הגרמני לאסוף אוכל מבני הכפר עבור החיילי ועבור הסוסים

עופות , ביצים ,קמח: אנשי הכפר היו משלמים לאמי בסחורות. מגיל ארבע ויותר התחלתי ללכת לבית הספר שבכנסייה

  . בשר חזיר שגידלו בכפר גםו

הוא אהב לבא לביתנו לדבר גרמנית עם אמי . זכור לי שלמעשה כמעט כל חודש היה מגיע אותו גרמני לאסוף את האוכל

ראש הכפר היה שולח , כאשר אדם או צוות אחר היה מגיע למקום. ומעולם לא הלשין עליה על אף שידע שהיא יהודיה

  . ליח שהורה לנו לצאת לשדה ולהסתתראלינו ש

הוא השאיר את שם המשפחה רובין . גם הנפיק תעודת זהות מזויפת לאמי Mr. Alexandre Dubosאותו ראש הכפר 

ורשם במקום הלידה שם של עיר  Fernandeאך נתן לה שם פרטי חדש בעלי שם משפחה כזה כי יש גם צרפתיים 

ת כל הארכיון של בית העירייה נהרס ולא תהיה אפשרות לבדוק את אמיתות בצפון צרפת שבה הוא ידע שעקב הפצצו

  . פתהוא גם נתן לה תעודת מעבר מזוי. התעודה

 ם להאריך את הדרך ואםאמי קיבלה מכתב משומרת הבית המשותף ובוא נכתב שהגרמנים עומדי 1942בתחילת 

שכן שוטר שלח את אשתו להודיע לאמי שעליה לעזוב , בערב 15/7/1942ב. ברצונה להוציא מישהו עליה להגיע מייד

  .מייד את פריס כי למחרת יערכו מעצרים המוניים וכך היא ניצלה ממשלוח לאושוויץ

  

    עלייתך לארץ  י על קורותיך מתום המלחמה ועד /אנא ספר

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

  

. במחנה שבויים הוא עבד כחייט. לכפר 1946אך אבי אשר היה שבוי חזר רק בשנת  1945אמנם המלחמה הסתיימה ב

במחנה הוא שוחרר על ידי הצבא הרוסי ומכיוון שלא הייתה לו עדיין אזרחות צרפתית הוא נלקח למחנה רוסי בסיביר 

פניות של ממשלת צרפת הוא חזר אך נאלץ לשהות מספר חודשים בבית הבראה לאחר מספר . ושם חלה בשחפת

  .הגיע אלינו לכפר וכולנו חזרנו לפריס 1946בשוויץ ורק בסוף 

  

  



 

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

  ):המסר שברצונך להעביר לדורות הבאים

  

 19עליתי לארץ בגיל . נכנסתי לתנועת השומר הצעיר בפריס והייתי בין המדריכים בסניף שני אשר הוקם בעיר 13בגיל 

נשלחתי  1977ובשנת , מזכיר מרכז ועדה תרבות, גזבר: לקיבוץ חורשים ומילאתי את כל התפקידים האפשריים

כשחזרתי לקיבוץ מילאתי שוב . יר בצרפתלשליחות מטעם הסוכנות היהודית לרכז את תנועת הנוער השומר הצע

  .תפקידים רבים בתחום הפיננסי וכלכלי בקיבוץ ובאזור

  

 

  הסיפור נכתב על ידי שמעון רובין

  2012 ספטמבר ,חורשים

  


