
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. השל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  : להזכירכם

    laad@jafi.org :  ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא .1

 .7453557-03או בפקס  laad@jafi.org ה יש לשלוח בסריקה למייל /את הנספח החתום בידי הניצול .2

 *.8840למידע ושאלות בנוגע למילוי הטופס ניתן להתקשר למוקד המידע של המשרד לאזרחים ותיקים  .3

 .1-700-505-202" רוח טובה"-ניתן להתקשר ללשאלות בנוגע לשיבוצים או בעיות שעלו בעת הביקור  .4

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  נפתלי :שם משפחה

  
  בילו :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

          בטושנסקי:  איתו נולדתישם משפחה 

                                            

                                              בלועזית
Batoshanski 

 
  טולי :איתו נולדתישם פרטי 

                                                      
 Tuli בלועזית

                                            
                  ז:   מין
    

  1932 :לידה שנת
  

 
  טריאפרימוס:  עיר לידה

                                                              

  רומניה :ארץ לידה                                              Tergiafrimos  בלועזית

  שאול :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  זלדה טנה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                   בסרביה טלהנשה:  לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              
 Basarabia בלועזית

                                         
  רומניה :המגוריםארץ 

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
                 )מורה, סנדלר, תלמיד(

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

  אוזבקיסטן, קווקז, אוקראינה, טלהנשת  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                                                       )שם העיר או האזור ושם הארץ(

   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

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

 )גרמניה ואיטליה, המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו לאחר (
   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  



 

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

  

1947 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

Pankreshen 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                            

 
בעיירה . שגשוג, כרמים, הייתה לנו חנות. היינו במעמד טוב. חיינו בעיר קטנה. משפחתי היו מסורתיים. המשפחה ביחדגרנו כל 

  .רוב האנשים בעיירה דיברו באידיש. היו הרבה יהודים

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

 
כשעזבנו את . הסבתות נשארו עם הרוב בעיירה וכולם נרצחו על ידי הנאצים. בתחילת המלחמה אני וההורים עזבנו את העיר

, קייב, היינו בחרקוב. לי והגענו לאוקראינהאיצאנו עם ציוד מינימ. הרוסים הציתו מבנים כדי שהגרמנים לא יקבלו כלוםהעיר 

משם . נהרגו שהיו איתנוהיה שם בלגן הרבה אנשים . אמא שלי הייתה בהריון. בדנפטרופרובסק  הפציצו גשר, דנפרפטרובסק
בדרך  .מטורקמניסטן ברכבת לאוזבקיסטן. הכספי הגענו לטורקמניסטןמבאקו דרך הים . באקוואז ל, המשכנו לקווקז

 כשהגענו לאוזבקיסטן אימא שלי עבדה במפעל . נשארנו רק אני ואמא, לאוזביקסטן אבא שלי חלה מאוד ונפטר בגלל המלחמה

ואז המלחמה ' ייתי הולך לכיתה אכל עיר שהיינו מגיעים ה. 'פעמים הלכתי לכיתה א 3בזמן המלחמה . ואני עבדתי בקולחוז

הייתי רעב מאוד ומכרתי . היינו אוכלים קליפות של תפוחי אדמה. לא היה אוכל, אני זוכר רעב  .המשיכה והיינו צריכים לעזוב

כשהגענו לאוזביקסטן  .אכלתי את הפיתה הראשונה והתחלתי לבכות כי רציתי את הכובע שלי בחזרה. פיתות 3כובע תמורת 

  .רביצו לי ותקפו אותי אך עובר אורח הציל אותימקומיים ה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  

בדרך . סיום המלחמה דודה שלי מרומניה רופאת שיניים מצאה אותנו והצליחה לתת לנו כסף כדי להגיע בחזרה לרומניהב

הסוכנות . הייתי בשומר הצעיר. בבית ספר מקצועי  התחלתי ללמוד בהגעה לרומניה . רנוביץ לחצי שנה'לרומניה עצרתי בצ

ים של ישראל בריטים יבבורגס עלינו לאונייה כשהגענו למים הטריטוריאל. ארגנה מסע דרך בולגריה 1947היהודית בחורף 

  .לאחר פרק זמן ארוך שוחררו יהודים לארץ ישראל. ריסיןשמונה חודשים הייתי בקפ. השתלטו על הספינה

  

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

  ):לדורות הבאים
  

  

 .במלחמה השחרור נשארנו להגן על קיבוץ . באהייתי בחצור כשנתיים ואז התגייסתי לצ. הגעתי לקיבוץ חצור דרך עליית הנוער

לאחר . עשיתי שנתיים וארבעה חודשים.890גדוד ' אב חייל הייתי . הייתי בצבא בחיל צנחנים. מסביב לקיבוץ עליית הנוער היו 

  .הצבא באתי לתל אביב והתחלתי לעבוד בנמל תל אביב ואז עברתי לעבוד בנמל מאשקלון עד הפנסיה

  

  2013דצמבר , אשדוד: ראיון


