
  

  "ְ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                                    
  ליאוניד   :שם פרטי    מילר:שם משפחה

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

   בלועזיתשם משפחה                                                             
        |:              לפני המלחמה

   :שם נעורים

  בלועזית                                      שם פרטי                           
 |:                                         לפני המלחמה

:      מין
    ז 

  תאריך
 14/05/18: לידה

   בלועזיתמקום לידה                                                               
                         |בוקרשט        ):       מחוז, ישוב(

    רומניה:ארץ לידה

  שם פרטי
 שמואל  :של האב

  שם פרטי ושם 
 רבקה  :נעורים של האם

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

  שם נעורים
 :  של האישה

  בלועזית                               לפני המלחמהמקום מגורים קבוע 
 |):               מחוז, ישוב(

  ארץ מקום
    :המגורים

  תואר אקדמי/השכלה
   למד רפואה בצרפת: לפני המלחמה

  מקצוע לפני 
 : המלחמה

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

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                                     אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
                    ?                                                     אילו? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                          השחרורמקום  
 צרנוביץ

 3/1944 השחרור תאריך 

  חנה האם שהית במ
 ?איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
 ?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
  :בדרך לארץ

  שנת
 1972  העליה

  שם 
 על-  במטוס אל:האנייה



  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: נקודות להתייחסות(
  

  . אבל לא המשכתי, ואה בצרפתדתי רפמלפני המלחמה ל
  . של חוסר כל ולא הייתי שבע אף פעםםשם שהיתי בתנאי,  ברחתי מרומניה לברית המועצות23בגיל , 1940בשנת 

  .לפני זה גרתי בבוקרשט
  .כי הם לא פחדו, ההורים נשארו בבוקרשט. ואז הגיע משטר פשיסטי אנטישמי אז פחדתי וברחתי

  .כ החזירו אותם"ם אחר ואחעצרו אותם והעבירו אותם למקו
  .הייתי במחנה עבודה ברוסיה הסובייטית

  .הן לא עלו לארץ אלא נשארו ברומניה. היו לי שתי אחיות שגם הן ברחו ונפגשנו אחרי המלחמה
  . אז לא היה ממה לפחד, המשטר היה דמוקרטי.  חזרתי לרומניה45אחרי המלחמה בשנת 

  . התפרצתי למבנים בלי רשות וישנתי.חוסר כל,  רעב–היתה תקופה קשה מאוד 
  . עלינו ארצה1972- וב1964- התחתנו ב. את אשתי הכרתי דרך קרובת משפחה
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