
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  פרלמן :שם משפחה
  

   אהרון:שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

       פופק   :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Popek בלועזית
                                                                                   

   אנטוש:שם נעורים

:       מין                      אנטוש :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Antosh בלועזית
ז     נ /                                     

 :לידה תאריך
25.10.1929  

  ורשה   ): מחוז, ישוב( מקום לידה Warsaw בלועזית   פולין:ארץ לידה
                                                                                                   
   משה:של האב שם פרטי   אסתר:שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/טי של האישהשם פר  :  של האישה שם נעורים

   
                                 ורשה:   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע        Warsaw     בלועזית    פולין:גוריםארץ המ

                     
 

 תלמיד: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

   ורשה ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
      גטו ורשה ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      לו ומתיאי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

                                                                לושיצה בפולין:         מקום  השחרור
 

 1944  :תאריך השחרור

 ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1948 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  טטי

  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

אחד האחים נספה בצבא הפולני ". חדר"קיבלתי חינוך דתי של . היינו משפחה של שלושה בנים ושלוש בנות להורים אורתודוכסים
ואמא הייתה , אבא היה סוכן של דברי חלב. הייתי בין האחים. 1941נספו בלושיצה בשנת , כולל ההורים, כל השאר. בזמן המלחמה

  .עקרת בית
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/נגדותהת/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

והספקתי , אחרי כמה שבועות של מלחמה נכבשה פולין כולה. אני זוכר את ההפצצה הראשונה. 1939המלחמה פרצה בספטמבר 
היינו , כולל אחיותיי, אנחנו הילדים. והפכו אותו לגטו, 48ברחוב מולא ,  סגרו את האזור שגרנו בו1940בשנת . לטעום טעם של גטו

אבל היה , לא הייתה בעיה עם כסף. התפרצנו מעבר לחומה וקנינו לחם ומצרכים. אבא הפסיק לעבוד. מפרנסים את הבית איכשהו
, אם הצלחנו להגניב לחם זה היה נס. ואותו דבר עשינו בחזרה, ד השניבזמן החלפת משמרות היינו פורצים לצ. קשה להשיג מצרכים

היודנראט . שיחדנו את היודנראט ויצאנו מהגטו) בוגרת וצעירה(אני ושתי אחיות , בשלב מסוים אמי. 11הייתי בן . וזה קרה לרוב
. איזה נער עקב אחריה, הבוגרת קנתה כרטיסיםאחותי . נסענו ברכבת. וכך עברנו את הגבול, העבירו את הכסף שלנו לפולנים בגבול

סבתא ודוד , סבא. כך עלינו לרכבת והגענו ללושיצה. ושילמנו לו, מ שלא יסגיר אותנו"דרש כסף ע, הוא הגיע למקום ההמתנה שלנו
  .הוא ניצל והגיע גם ללושיצה, האח הבינוני ברח קודם לכן לרוסיה. אבי כבר היה בלושיצה. התגוררו שם

  .ורבנו על המקום ליד החלון עד שאמא הפרידה, ברכבת ניגשתי לילד פולני. מ" ק100הייתה הנסיעה 
ויצאתי בפרוטקציה גדולה לכפר ברודנו לעבוד , הספקתי להניח תפילין, 13כשהייתי בן . ואז נפתח שם גטו, גרנו בלושיצה שנה

וגילו לי שהורגים , באמצע הדרך עצרו אותי כפריים). רגלב(בשבת הקרובה הכנתי מזון כדי להביא להוריי ללושיצה . כרועה בהמות
שבאותה עת עבדה בחווה של , נשארתי לבד עם אחותי הבכורה. את משפחתי כולה העבירו לטרבלינקה. כל מי שמתקרב לעיירה

יבל אות חסיד בעל החווה ק. עם קבוצת  בנות שבעל החווה החזיק כדי להצילן,  הלכתי אליה במקום לבית הוריי.איכרים באזור
את הלחם אפו לבד . אחותי לא שרדה. חיסלו את משפחת האיכר ואני ניצלתי בצורה מדהימה, לא היינו שם הרבה זמן. אומות העולם

כדי שלא יירדם והלחם , הוא ביקש שמישהו יישאר איתו בלילה. היה לנו אופה שתפקידו היה לאפות את הלחם. מקמח שהיו מחלקים
ישבתי , היה לי לילה חם. אני נבחרתי בתור אורח לא רצוי להשאר ללילה. ואף בת לא רצתה, את אחת הבנות הוא רצה .לא יישרף
הרגשתי . העירה אותנו ואני קפצתי לתוך התנור החם, המשטרה שחיפשה את הבנות. ובסוף נרדמנו גם אני וגם האופה, ליד התנור

כשכולם הסתלקו יצאתי . תו של הברון שלחה שומר לקחת את הבנותאש. והחזקתי מעמד עד שהשוטרים יצאו, את בגדיי נשרפים
בחרתי , באותו מקום הייתה צומת. הכול היה מושלג. ברחתי לשום מקום. והוא נתן לי הוראה לברוח, רק השומר נותר. מהתנור

  .בשביל כבוש והגעתי לחוות פרות
אתה הילד של "בדלת הרביעית פתח את הדלת זקן שאמר . תיהקשתי בדלת וילד גוי גירש או. הדבר היחידי שרציתי היה משקה חם

והזקן הציג אותי , בבית ישבה משפחתו ליד התנור עם שכנות. זה היה סיפור שהסתובב בכפר". מריה הקדושה מהתנור הבוער
ה ואמרה שבעתי עד שהגיעה הבת בריצ. כולן רצו לשבת לידי כאילו הייתי קדוש. בפניהן בתור הילד שמריה הקדושה הצילה

אבל לצאת כבר לא ידעתי , להכנס ליער ידעתי. שוב קיבלתי הנחייה לברוח ליער ובערב לחזור". סלק את הילד הזה, הגסטפו בכפר"
. קומקום וסוכר, פתיליה,  שם מיטההיו. הלכתי בלי מטרה והגעתי לבקתה. נשארתי לבד ביער הקפוא, כך העמקתי לתוך היער. איך

אבל הוא נרגע כשאמרתי לו שאני . הוא הפתיע אותי עם כלבו וגירש אותי מהבקתה באיומים, מר היערהבקתה הייתה שייכת לשו
התעוררתי ושמעתי קול של . ורוח סערה כיסתה אותי בשלג, קרה נס. תוך כדי בריחה וריצה נרדמתי ליד בול עץ. הילד מהתנור החם

אז , עדיין פחדתי. שמעתי יידיש וזיהיתי קול של מישהו, ית בונקרראיתי שעובדים שם אנשים בבני. הלכתי לכיוון הקולות. פטיש
הייתי בטוח שאלה אנשים שאני . ישבתי בין השיחים וראיתי אנשים יוצאים אל השיחים להתפנות ליד עץ. הסתתרתי וחיכיתי לאות

אני קמתי והיא , בדיוק אלייהגיעה , פתאום יצאה גם בחורה שחיפשה מקום מרוחק. הם היו בקבוצת הבנות בחוות הברון, מכיר
אותו שומר היער מצא את . מייד זיהו אותי והצטרפתי אליהם. הלכתי לבונקר והבאתי עזרה לגרור אותה לבונקר. התעלפה מפחד

הם לקחו לנו את מעילי החורף . השומר מסר אותנו לקבוצת שודדים,  כשאזל הכסף.הבונקר ועזר לנו להשיג מצרכים תמורת כסף
. הלכנו ליער שבו היו קבוצות יהודיות אחרות. למחרת קברנו את ההרוגים והחלטנו לעזוב את המקום. הרגו שני אנשיםוהמגפיים ו
שבו היה אמור להיות אחי הגדול , הלכתי לכיוון כפר. ה שמרנו על חפצי הקבוצה כששאר האנשים חיפשו מקום אחר'אני ורחל

לטפל "אחרי ויכוח ארוך והעקשנות שלי הלך , שיש אצלו יהודים מוסתריםהגוי הכחיש . בבונקר של הגוי יוזף ויטיוקובסקי
, הוא נתן לי לחם. הבנתי שהגעתי למקום הנכון, כשחזר עם חיוך. הוא הלך בעצם לבונקר לראות אם מקבלים אותי". בחזירים



 

   .זחלתי פנימה ישר לזרועות אחי. מכוסה בחבילות קש, והוביל אותי לבונקר שהיה באסם הגדול
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

מותר היה לצאת ליהודים שהגרמנים הביאו . שהייתה אז תחת חסות קומוניסטית, בגמר המלחמה היו שליחים מישראל בפולין
ונכנסתי , באתי לרכבת, למדתי יוונית. כך הפכתי ליהודי יווני. ם יוונים שמותר היה להם לחזור הביתההיו יהודי. לעבודות כפיה

  .משם באוניה טטי לישראל, בודפשט ואיטליה, נסענו לאוסטריה. לקרון הפליטים מיוון
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, ותיתעילות ציבורית או תרבפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  .את יפה אשתי הכרתי בארץ
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