
 

" ְ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 , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

 www.ledorot.gov.ilאוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו . וחינוכית

       

 שם משפחה ושם פרטי כיום
: שם משפחה

 הראל

: שם פרטי

 הרי

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                    

 אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

:           איתו נולדתישם משפחה 

 ליכטשטיין

 בלועזית
Lichtstein 

 

: איתו נולדתישם פרטי 

 זיגפריד לאונהרד

בלועזית 

Leonard Zigfried 
:                      מין

 ז
: לידהשנת

1931 

:   עיר לידה

 לייפציג

 בלועזית
Leipzig, Germany 

: ארץ לידה

 גרמניה

: של האב ושם משפחה שם פרטי

 יוחנן ליכטשטיין

: שם פרטי ושם נעורים של האם

 רוזה שטיינברג

:      מקום מגורים קבועלפני המלחמה
 לייפציג

 בלועזית
Leipzig, Germany 

: ארץ המגורים

 גרמניה

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

 

 :המלחמהמקצוע לפני 
 (מורה, סנדלר, תלמיד)

 : או בתנועהחבר בארגון
 (בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית)

 :מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 .סטר אנגליה’סטוטפולד אנגליה ומנצ, אוקספורד אנגליה, אלסברי אנגליה, לונדון אנגליה
 

 בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו
 

 

 בלועזית ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
 

 

 :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

 :  תאריך השחרור
 

 במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
 (גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה)

 

לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
 

: עליה שנת ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

1964 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

 ו"ביל
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י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

: )חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך;חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך)
ס גבוה למסחר " לגרמניה ללמוד בבי1912- י משפחתו ב"אבי נשלח ע. שבאוקראינה ב'שני הוריי מקורם בברדיצ

בעקבות מלחמת העולם הראשונה נאלץ להישאר בגרמניה שם הקים לאחר המלחמה וסיום לימודיו עסק משפחתי ". הנדלסהוכשולה"

קרוב לתחנת )רחוב שפרינגר , הוא בנה בלייפציג בית בן שלוש קומות במקום מרכזי. העסק מאוד הצליח. למסחר בעורות פרוות

אנחנו גרנו בקומה , בקומה הראשונה התגוררו הורי אבי ומשפחת אחותו. ולשם הביא את הוריו מאוקראינה, (הרכבת הצפונית

אמי נולדה . לאבי הייתה מכונית מתוצרת מרצדס ומצבו הכלכלי היה טוב מאוד. האמצעית ובקומה העליונה גרו המבשלת והנהג

בזמן המהפכה ברוסיה סבי . ב למשפחה עם ארבעה עשר אחים ואחיות והיא הייתה הבת הראשונה אחרי שניים עשר בנים'בברדיצ

לכן היה חייב לברוח לים השחור ומשם עבר יחד עם משפחתו לברלין . י המהפכנים הקומוניסטים"מצד אמי שנחשב כתעשיין נרדף ע

 .    שניים מאחיה של אמי עלו לארץ ישראל בעקבות ילדיהם החלוצים30בשנות ה. בגרמניה

ים לייטון ומתגורר 'היום נקרא ג)לודוויג יואכים ,  נולד אחי1926בשנת .  בגרמניה הכיר אבי את אמי והתחתנו1925בשנת 

היה לנו . מצבנו הכלכלי היה טוב מאוד וכמו בכל בית אמיד הייתה לנו מטפלת שהתגוררה אתנו.  נולדתי אני1931ובשנת , (ב"בארה

הוא היה שומר עליי כתינוק שאשאר במקום ושאף , פ הסיפורים שנאמרו לי"ע. קראו לו רולף. כלב זאב גדול ומאולף שמאוד אהבתי

בשלב מסוים הוא . י יהודים"הדבר הראשון מפעולות הנאצים שהשפיע ופגע בי היה האיסור להחזיק כלבים ע. אחד לא יתקרב אליי

 .נעלם ואינני יודע מה קרה לו

במסגרת עסקיו הוא פיתח קשרי חברות עם מזכיר בממשלה . הוא הביא פרוות מרומניה לגרמניה. לאבי היו עסקים עם רומניה

לכן . ביטלו הרוסים את הדרכונים של אזרחים שהתגוררו באירופה מחוץ לרוסיה, אחרי מלחמת העולם הראשונה. הרומנית (במוסד)

הצליח אבי לקבל אזרחות , באמצעות אותו איש קשר ברומניה. בסטטוס של חסרי אזרחות, הוריי חיו בגרמניה ללא אזרחות כלשהי

 . רומנית לכל המשפחה

 1935פעם אחת בשנת . עד כדי כך שנהג לדבר בכל מקום והזדמנות בגרמנית. למרות שאבי לא היה גרמני הוא הרגיש גרמני גאה

זמן קצר לאחר מכן . הוא דיבר נגד היטלר ולא ידע שדיבר עם האדם הלא נכון. דיבר אבי גרמנית ברכבת עם מישהו שפגש, לערך

. כתוצאה מהגירוש החליט אבי לנסוע לאנגליה. כשגילו שהוא אזרח רומני ולמזלו החליטו לגרשו מגרמניה. זומן לחקירה בגסטאפו

, כפי ששמעתי מאמי ואחי. ברחנו מהבית בגרמניה מבלי להודיע לאף אחד, עם פחד רב, לאחר חצי שנה. אנחנו נשארנו בגרמניה

שם עלינו על אוטובוס שהביא אותנו . כיה'בשעת בוקר מוקדמת יצאנו מהבית ברגל לרכבת שלקחה אותנו עד עיר גבול קרובה לצ

אינני זוכר מה . מהנסיעה לאנגליה אני זוכר נסיעה באוניה. 1936- שם גרנו חצי שנה עד שקיבלנו ויזות לאנגליה ב. כיה'למרינבד בצ

 . היה מסלול הפלגתה

ההורים הצליחו לשלוח לאנגליה חלק מהחפצים . היינו חברים בבית כנסת מקומי. פרבר של לונדון, באנגליה גדלתי בהנדון

אבי הקים שוב עסק אבל פחות מוצלח ממה שהיה . אפילו את האוטו הצליחו להעביר לאנגליה. והרהיטים שנשארו בביתנו בלייפציג

. מעשרה בתים בתשעה התגוררו יהודים, ברחוב בו גרנו. כילד למדתי מהר את השפה. למרות זאת לא היה חסר דבר בבית. בגרמניה

סביבה זו של משפחות יהודיות הייתה . שהוריו הציוניים הגיע לאנגליה מריגה, ויקטור ברמן, שם הכרתי את חברי הטוב עד היום

. בייחוד ממשפחת ברמן למדתי מהי ציונות. לציונית אחרי קבלת ידיעות ראשונות על השואה

 

י על קורותיך בזמן המלחמה  /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 בהתנגדותבריחהב
 

זה הזמן שבו לרוסיה הייתה עדיין . Enemy Aliensהוריי הוגדרו כנתינים זרים עוינים .  גרנו בלונדון1939- בפרוץ המלחמה ב

 תחילת 1940כשהתחילו ההפצצות על לונדון בסוף . הוריי נדרשו להתייצב במשטרה מדי פעם ולהיות תחת פיקוח. ברית עם היטלר

. (כפר קטן)סטוטפולד , אוקספורד, אלסברי: כמו, עברנו לתקופות קצרות לערים קטנות באנגליה. ניסינו לברוח מההפצצות, 1941

בכפר זה היו משפחות . חיטה, שדות ירק, תרנגולות: למדתי שם לעבוד בחקלאות. בסטוטפולד גרנו בחדרים שכורים אצל איכר

שלחו הוריי , מפני שחששו מפלישה לאנגליה. אפילו בשבת הייתה תפילה במניין. שברחו מלונדון (כעשר משפחות)יהודיות נוספות 

בכל זמן המלחמה המשכנו לנסוע הלוך ושוב מלונדון לסטוטפולד ולמקומות . ב" לאחותה של אמי שגרה בארה1940את אחי בסוף 

. למדתי במספר רב של בתי ספר אנגליים לא יהודים. נוספים

 

 



 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר
 :(עליה/ העפלה,  אחרי המלחמהחייך,  הביתהתךהשחרור וחזר)

ולמדתי " כוכבא-בר"עסקתי בספורט בתנועת . הצטרפתי לתנועת הצופים לגדוד מקומי לא יהודי.  חזרנו לגור בלונדון1943בשנת 

פגשתי . עבדתי שם כשנתיים. ב אצל חבר של אבי"י משפחתי ללמוד את עסק הפרוות בארה"נשלחתי ע, 18קצת לפני גיל . בתיכון

ב שהיתי כמהגר עם גרין קארד ואישורי עבודה "בארה. באותה עת פרצה מלחמת קוריאה. שם את אחי שכבר היה אזרח אמריקאי

שם עשיתי קורס , את רוב השירות עשיתי בטקסס.  גויסתי לחיל האוויר האמריקאי1951- לכן ב. והייתי בתהליך קבלת אזרחות

 .     את שירותי בחיל האוויר האמריקאי סיימתי כסמל טכני. למכונאי מטוסים ולאחר מכן הייתי למדריך במקום

חזרתי לאנגליה לעזור ולטפל , כשסיימתי את השירות בצבא האמריקאי. בינתיים באנגליה חלו הוריי ומצבם הבריאותי הידרדר

התחלתי , בעקבות סגירת העסק המשפחתי. אבי לא הצליח להחלים ממחלת לב והעסק המשפחתי התדרדר עד כדי קריסה. בהוריי

בינתיים . עבדתי שם כחמש שנים. Handly Page Aircraft Companyס טכני של מפעל מטוסים באנגליה "קריירה כמדריך בבי

 .Elliot Automationלאחר חמש שנים עברתי למפעל אלקטרוניקה בשם . למדתי לימודי ערב בהנדסת חשמל

מבעלי , רנו'אחת מהם סופי בז. בני הדודים שלא המשיכו עם סבי לגרמניה ועלו לארץ, באותו זמן היו לי בארץ בני דודים מצד אמי

מישה הראל שהקים את מנהל הרכב של , שלישי. ר אריה הראל שעבד במשרד החוץ ואחותו שעבדה במוסד"ד, שני. מפעל עסיס

במשך כשנתיים חיפשתי עבודה בארץ עד שפגשתי אדם שאמר לי שיש לו . בני דודי אלו השפיעו עליי לעלות לארץ. משרד האוצר

. ו"עליתי לארץ באנייה בשם ביל.  בלונדון פגשתי את תמר בת קיבוץ תל יצחק1964בשנת . עבודה עבורי בארץ

 

י על חייך  בארץ /נא ספר
 (:המסר שברצונך להעביר לדורות הבאים, המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה)

גרנו בקרית אונו ונולדו לנו ארבעה ילדים שהביאו לנו . יצחק-התחתנו בקיבוץ תל, כשבועיים לאחר שהגעתי לארץ, 28.5.1964- ב

 .עד היום תשעה נכדים

בשנת . כשלושים שנים עבדתי בתעשייה בניהול פרויקטים הנדסיים ואני רואה את עצמי כאחד המקימים של תעשיית ההייטק בארץ

מאז אני משקיע את זמני בפעולות . במשך כעשר שנים עבדתי באבטחת איכות במספר מקומות.  פרשתי מעבודה בתעשייה1994

 .התנדבות

במלחמת ששת . (תורת חיל השריון)ש "גויסתי לשריון לתח. תוך חודשים בודדים מעלייתי לארץ גויסתי ישר למילואים ללא טירונות

במלחמת יום הכיפורים הייתי בשריון ולאחר סיומה עסקתי במחקרים אודותיה . הימים שירתי בריתוק משקי והמשכתי לעבוד במפעל

 .60שם שרתי במילואים בהתנדבות עד גיל , לאחר מספר שנים עברתי לחיל האוויר. ש"בתח

, שמורת יער בדרום השומרון, (יער חלמיש)החלטנו להקים יישוב בתוך יער אום צפא .  הצטרפנו לגרעין התיישבות1978בשנת 

 את 1981הקמנו באוגוסט , בגלל התנגדות תנועות ירוקות, בסופו של דבר. הדבר היה בעידוד משרד הביטחון. ולשמור על היער

י שם " שנים חיינו ביישוב ניל29מאז ובמשך . (עילית-כיום צפונית לעיר מודיעין)ליד הכפר דיר קדיס , י"לימים ניל, הישוב נעלה

 . הייתי בועד המנהל ונציג במטה המועצה האזורית בנימין

פה אני עוסק בעיקר . עברנו גם אנו למודיעין, כשהילדים עברו למודיעין. שלושה מילדנו עברו לגור במודיעין ואחד בבנימינה

 .בעמותה למען הקשיש, במשמר האזרחי, בייעוץ לאזרח: בהתנדבות

לאחר מכן כשעליתי ארצה הגעתי בזמן שהייתה . תחילה כשגירשו אותנו מגרמניה וכך ניצלנו מהשואה. היה לי הרבה מזל בחיים

והחלטנו לעלות ארצה ולהקים , וכמובן כשפגשתי את אשתי. התפתחות טכנולוגית משמעותית בארץ והצלחתי להשתלב בתעשייה

.   בית כאן בארץ ישראל

                                                                       



 

 
 דוד פרקש: ראיון
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