
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  מרדכי:שם פרטי  בורשטיין:שם משפחה

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

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
 bursztyn                             |                בורשטיין:   המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 _ 14-10-42לידה נ /  ז                                             |מרדכי:      המלחמה או בתקופתה

   בלועזיתמקום לידה                                                               
                                                        |שדליץ):       מחוז, ישוב(

 פולין:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 פייגה פלה קוטלרסקי:נעורים של האם חיים מנדל:של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

              |                            שדליץ):          מחוז, ישוב(

 פולין:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :  או בתנועה:                                   המלחמה : לפני המלחמה

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

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                           לא?           אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                      לא?   אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                           :                               מקום  השחרור
 

  _1945תאריך השחרור  

  האם שהית במחנה 
 ?שם המחנה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן עברת
 אשוויגה, גרמניה?)ציין מקום(השחרור 

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


  מחנות/מקומות  שנת  : שם האנייה
  צרפת, גרמניה:בדרך לארץ

  
  אם עלה ( 1948העליה

 קרטסה)בדרך הים

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

.  שנים3אבי נלקח למחנה עבודה ואימי היתה איתי במרתף . שמי מרדכי בורשטיין ונולדתי במרתף של מישהי נוצריה בעיר שנדלץ
  .ב"אחות גדולה אחת שנולדה אחרי המלחמה וגרה היום בארהיש לי 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  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/התנגדות/ריחההשתתפות בב, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

הם אמרו לנו לא . וסיפרנו את זה להורים שלנו, אני וחברי בגרמניה בגיל ארבע וחצי ראינו מקום עם שערות ודם על הקירות
  .יותר ואחר כך התברר ששם הגרמנים הרגו ילדיםלהתקרב לשם 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  . עליתי לארץ6 ובגיל  כשהגעתי3הייתי בן , גרנו בגרמניה לאחר שנגמרה המלחמה
פעם הצצתי לתוך . היה לנו חדר בבנין שהיה בית מגורים של משפחות. והיה שם צבא אמריקאי, חיינו במין גטו כזה רק של יהודים

  .ואבי בא למחרת ושחרר אותי, משום שחשדו שרציתי להיכנס,  שעות24- והצבא עצרו אותי ל4מחסן בהיותי בן 
ולא ,  חודשים בים תוך כדי סערות בים3היינו . עלינו דרך מרסיי לארץ. ת ארצה והחליטו שעולים ההורים רצן לעלו1948בשנת 

לא . מ מהחוף" ק7-8לאחר שירדנו הספינה חזרה וטבעה במרחק . וגם התעכבנו עד שהאנגלים יצאו מהארץ, יכולנו להתקרב לחוף
נסענו , לאחר שירדנו בנמל חיפה.  ולימונים ואכלנו אותםאני זוכר שחילקו לנו תפוזים.  כל האספקה נגמרה–היה מים ואוכל 

  .שם חיינו באוהל ואחר כך אבא שלי מצא דירה ביפו ועברנו לשם. לפרדס חנה
  

  

  

  

  

  

  

  

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

אבי קיבל עבודה והוא בנה , בקליטה היתה תקופת הצנע. ס שבי ציון" שנים בבי8 – 14 עד 6ולמדתי מגיל , 6רץ הייתי מגיל בא
  .בערב בתל אביב ובבקרים עבדתי כשליח בחברה מסחרית' בתיכון למדתי בעירוני א. שם את מפעל המים ביפו

  .אחר כך עברתי לחיל החימושו, 7 בחצור בחטיבה 52בהתחילה הייתי בצבא בשריון בגדוד 



). 57 -עברנו לרחובות ב(ושניים ברחובות , שניים נולדו כשגרנו בבית ים.  ילדים4 התחתנתי עם זמירה ונולדו לנו 1969 -ב
  . אני ואישתי הקמנו חברת דפוס–ולאחר מכן נהייתי עצמאי , בהתחלה עבדתי בחברת בת של חברת כלל

  

  

  

  

 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
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