
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים 

 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
   פרל:שם פרטי  העכט :שם משפחה

   השואהפרטים אישיים לפני ובתקופת                                  
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

   בלועזיתשם משפחה                                                             
                  |              שוורץ:  לפני המלחמה

  פאול:שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזית                                                    שם פרטי             
 1/4/1924:לידה נ/    ז  |:                                         לפני המלחמה

   בלועזיתמקום לידה                                                               
                    |                 בקו):  מחוז, בישו(

  רומניה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  צביה:נעורים של האם  זליק שוורץ:של האב

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

  בלועזית                               לפני המלחמהמקום מגורים קבוע   ארץ מקום
  רומניה:המגורים              |                       בקו):  מחוז, ישוב(

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני 
 : המלחמה : לפני המלחמה

        מקומות מגורים בזמן מלחמה                                                                           
                                                                         בקו רומניה):   ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                                     אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                       לא 
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו? האם היית במחנות

                                                                                                         לא
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                          השחרורמקום  
 

 _|_ _|_ _השחרור תאריך 

  האם שהית במחנה 
  לא?איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
 ?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
   לא:בדרך לארץ

  שנת
 1948:העליה

  שם 
  דולריס:האנייה



  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, פחהמש: נקודות להתייחסות(
  . בזמן המלחמה יחד עם אמא18הייתי בת 

   לי אחות אחת בשם שרה שוורץ שנפטרה המהוריי היית.  נשואה לפני ומצד אבאההיו לי אחיות מצד אמא שהיית

  .24בגיל 

  
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, ירושמעצר וג: נקודות להתייחסות(

השחרור וחזרה , לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ותפקידים ביודנראט
אווקואציה /פינוי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם; הביתה
   :)מ" ברהלמרכז

  .עבדתי קשה נתנו לי לסחוב אבנים במריצה תקופה של כמה שנים. עבדתי בתחנת רכבת ברומניה בבקו

  . בערב6היינו צריכים להיות מחוץ לבית עד השעה . זרקו פצצות והייתי צריכה לדאוג לעצמי לאוכל ומקום מחסה

 כשהרוסים נכנסו לרומניה. לצאת ללא טלאי צהובהיה אסור .היינו הרבה יהודים סגורים בבית כנסת היה קשה מאוד

  .עבדתי במשק בית

  
  

  י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה  /נא ספר
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(

  .ההכרתי את בעלי בדרך והוא רצה להתגורר בנהריי. 1948הגעתי ארצה ישירות מרומניה בשנת 

  בעלי עבד כספר ואני עבדתי במשק בית אך לא עבדתי. הואחר מכן למגורי קבע בנהרייהגענו קודם לבית עולים 

  .השבנהריי" פרי משק"בנוסף עבדתי במפעל . הרבה

  
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
דורות המשך , משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה, לימודים: נקודות להתייחסות(

  ):'וכו
  .בן ובת ונינה אחת - נכדים 2יש לי ,  בת בשם אסתרנולדה לנו

  כיום אני מתגוררת אצל בתי אסתר ,  שנים וחייתי לבד29בעלי נפטר לפני 

  

                                  



 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
	נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



