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  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
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  הרמן :שם משפחה

  

  דניאל :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           הרמן : איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
Herman  

 
  דניאל  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Daniel                                          

: מין

                    זכר

 

  1939 :לידהשנת 

 

   פריז : עיר לידה

  

       בלועזית
Paris                                           

  צרפת  :ארץ לידה

 
  יהודה הרמן :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  רחל לאה  :האםשם פרטי ושם נעורים של 

 
                                                    פריז : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Paris 

  צרפת  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

  :או בתנועה בארגוןחבר 
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

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

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    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

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

1963 
: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "תיאודור הרצל "אוניית 

  



 

  ועד חייך בארץ ישראלי על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  

שלי העבירה אבל בנובמבר בגיל שנתיים ממה שאני יודע המשפחה  39לפני המלחמה עוד לא נולדתי אני נולדתי אחרי אני יליד 

מ מפריז ב איזור הכבוש הגעתי לגיל שנתיים אני בקושי "ק 100אותי למשפחה מאמצת באיזה כפר בשם קאנקלויז בצרפת בערך 

זוכר עד גיל חמש אני זוכר הכול מה שאני זוכר בכפר חיים נהדרים הייתי אצל משפחה טובה טיפלו בי יפה בתקופה זו יש לי רק 

י זה ביקשתי הכרה כחסידי אומות העולם וזה התקבל המשפחה כבר לא חיים הבת הצעירה אחותי זיכרונות טובים ושנים אחר

ואני בקשר איתה סליחה על הביטוי היה לי יופי של שואה לא הייתי מוסתר אני התרוצצתי עם כל הפרחחים של  85חייה והיא בת 

קחו אותי וזה היה דרמטי הייתי רגיל להתרוצץ הכפר חופשי המשפחה לא חששה מהלשנה לעומת זאת בסוף המלחמה הוריי ל

ניכסתי  6בגיל  יםחופשי בחוץ ופתאום מצאתי את עצמי בדירה קטנה סגור ולא יכול לצאת החוצה אחר כך התחלנו חיים נורמאלי

 10בני  ואיתי היו ילדים אחרי המלחמה  ימחזור ראשון נורמאל 6לכיתה א כאילו ולא הייתה מלחמה מה שקרה אני הייתי בגיל 

בכפר הייתי עם בת דודה מבוגרת ממני  6שבזמן המלחמה לא היו יכולים ללמוד וכמובן שהם למדו איתי ובגילאים שלי בני  11ו

שנים היא הייתה בבית ספר והיא עברה טראומה קשה לפני שעברה לכפר היא ראתה איך לוקחים את אבא שלה הגרמנים  3ב

-א בצרפת ב"אותה בתוך ארון ומתוך הארון היא ראתה איך לקחו אותו למדתי עד כיתה יולפני שלקחו אותו הוא הספיק להסתיר 

המשפחה שלי החליטה לעבור לברזיל וחשבו שהחיים יהיו יותר קלים כי צרפת לא היה פשוט ומברזיל אני עליתי הייתי בשנת  56

וץ התאים לא רק אידאלוגית למדתי בארץ עליתי לארץ ומאז אני בקיבוץ בית קשת לי הקיב 63ושנתיים אחרי זה בשנת  61

  שנים בטכניון מטעם הקיבוץ 4למדתי 
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