
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  חיים  פרל

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Perl  פרל  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Haim 15.11.1938 נ / ז     חיים  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Warsaw יןלפו  ורשה 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  ברוניה אבוייר  אריה
  ):  מהנשואה לפני המלח/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Warsaw פולין  ורשה 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהןחבר בארגו

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

 נדודים ביערות
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  ורשה
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  ורתאריך השחר
 1945 

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  צרפת 1949  קדמה

  
  
  

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


 

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

  .הייתי תינוק לפני המלחמה

  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/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

. הייתי ילד קטן, היינו בגטו.  לא היינו בבית והרגו אותויואמאני כש הגרמנים נכנסו הביתה .אהרון,  חודשים7היה לי אח בן 
זכור לי מקרה ששכבנו . והתחבאנו ביערות, פרטיזנים ל הצטרפנו.  לא זכור לי בדיוק באיזו שנה-בשלב מסוים ברחנו מהגטו

תחבאנו גם אצל פולני בשלב מסוים ה. אותנויגלו  שלא אבכה ו- אז ההורים שלי סתמו לי את הפהSSשביל עברו אנשי בביער ו
  . ביתואחד בתוך מרתף
את אבי יחד עם תפסו בספר מתואר מקרה שבו . המתעד את סיפורם במלחמהאבא שלי ודוד שלי כתבו ספר לפני כמה שנים 

רדפו אחריו עם , זר אומץ ובאמצע המסדר הזה הוא ברחא י אב.העמידו אותם בשורה להוציא אותם להורגו יהודים 99עוד 
 הראה אותה לאימי שישר זיהתה שזו החולצה של -פולני גילה את החולצה שלו. יומיים הסתתר עליו וא טיפס על עץ וה, סוסים
  . אבא

   .חוץ מאחד כולם נספו בשואה,  אחים ואחיות11-10, לאבי היו 
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חרי המלחמהחיים א, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
   .אז עלינו ארצה, 1949עד ,  למדתי שם בבית ספר.גרנו בגרמניהאחרי המלחמה  

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  . היה חורף גשוםשהגענו היה פורים וכ בדיוק .באוהלשם  גרנו ,מעברת אגרובנדלחדרה כשעלינו לארץ הביאו אותנו ל

  .י הגרמנים"בכור על שמו של אחי התינוק אהרון שנרצח עה ני לבלאחר שהתחתנתי קראתי
  
  .מי הגדול הוא להדליק משואה ביום העצמאותוחל
  
  
  

  יעל בן ארי: ראיון
  2009אוקטובר . הרצליה

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


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



