
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו סיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף ה. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  גוזס :שם משפחה
  

  לינדה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

         :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
                                              

   :שם נעורים

   בלועזית                                                        :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :לידה תאריך
17.6.1939  

  סופיה  ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

  בלועזית
                                                           

  בולגריה :ארץ לידה
 

  מתי כוזי :שם פרטי ושם נעורים של האם  אלברט :של האב שם פרטי
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                    :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

   :ארץ המגורים                                          בלועזית 
  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לחמהלפני המ תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

                                       סופיה בבולגריה ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

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

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

  פרינוק
  



 

  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; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  .נולדתי בתקופת מלחמת העולם השנייה כך שילדותי הייתה בצל המלחמה

היינו  .כפר קטןנותרנו רק אמי ואני בבית ב. םשני 7וחזר רק לאחר , לעבודת פרך בחפירות זמן קצר לאחר לידתי אבי נלקח
 ל יציאה מהבית הייתהוכ, אמי נאלצה לענוד טלאי צהוב .רחנו לשדות הפתוחים מחשש להפגזותבצפירות ב. ביתבעוצר ב

ל נסיעה ברכבת הייתה כרוכה במכות של שוטרים ופחדנו מאוד מאחר וכ ,נסענו לראות את אבי במחנה העבודה. כרוכה בסיכון

מגינה עלי מפני ומחזיקה אותי בין זרועותיה  ,מנסה לברוח מהשוטרים בנסיעות ברכבת אני זוכרת את אמי. ונדי הטלאי צהובלע
  .והם ממשיכים להכות אותה ,מכות השוטרים

  

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

  .הוא ניסה לפרנסנו מעבודתו לפני המלחמה כספר . אבי חזר ממחנה העבודה לאחר המלחמה 
  .מולדתנו, וכך הבנו שאנו לא ריצוים בבולגריה, "עלה לפלסטינה"השלטונות פנו לאבי ואמרו לו 

  .  הנסיעה באוניה הייתה קשה מאוד

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ דיםלימו: ציוני דרך(

  .חנה וההישרדות בארץ הייתה קשה מאוד -נקלטנו במעברה באזור פרדס

  

  

  

  קרן גנץ: ראיון
  2009ספטמבר . תל אביב

  

  אלינה נאור: עריכה

  

 


