
  

  "ְ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
  חיה:שם פרטי  דייטש:שם משפחה

  ה ובתקופתההשואפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
 Davidovisch                                            |'דוידוביץ :המלחמה או בתקופתה

 'דוידוביץ:שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 13.06.1928:לידה נ/    ז                                                 |חיה: המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                                                   מקום לידה            
 Horintova|):                                                              מחוז, ישוב(

  כוסלובקיה'צ :ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 'פרידה דוידוביץ :נעורים של האם משה :של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

 Horintova|):                                                   מחוז, ישוב(

  כוסלובקיה'צ :רץ המגוריםא

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

                 מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                  
       פולין וגרמניה,כוסלובקיה'צ):                 ארץ, מחוז, ישוב(

                                                       
                                                                                  כוסלובקיה'גטו בצ?    אילו ומתי? האם היית בגטאות

                             
                                                                             

                                                                  בלזן-ברגן,אושוויץ?       אילו ומתי? האם היית במחנות
                             

                                                                             
  :תאריך השחרור   :                                                                        מקום  השחרור

 1945מאי  בלזן-ברגן
  חזרת לאחר /לאן עברת  האם שהית במחנה 

 כוסלובקיה'צ    ?)ציין מקום(שחרור ה ?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

  :בדרך לארץ
  

  שנת
 1972:העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

 )בדרך הים

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(

אבל  ,הלכתי לבית ספר .ההורים שלי שמו אותי אצל זוג זקנים שטיפלו בי בתמורה לקצת עזרה בבית .באתי ממשפחה מאוד ענייה
  .לא למדתי כמעט כי לא היו לי ספרים או מחברות

  
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , ות בדויה ושם בדויזהבמסתור 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 

העלו אותנו  .אז לקחו אותנו בעגלות סוסים לתחנת רכבת .סבלנו בגטו.  הרבהאני גם לא זוכרת ,מאוד קשה לי לדבר על זה
אלה שהלכו שמאלה נשלחו  .כמה בחורים משכו אותנו לתור הימני .שם חילקו אותנו .אז הגענו לאושוויץ .לקרונות בקר
כל  .גילחו לנו את כל השיער .קיבלנו מדי אסירים וקבקבי עץ .שלחו אותנו למקלחות .אני נשלחתי למחנה עבודה .לקרמטוריום

אלה  .ולא היה לנו כבר כח ,בקושי נתנו לנו לאכול .שם בנינו מסילות רכבת ,משם יצאנו לעבודה בשדות .בוקר ערכו לנו מסדר
  .שלא היה להם כח לעבוד נרצחו

  . לתפוס מחסהכל הזמן נפלו טילים והיינו צריכים .גם שם עבדנו בשדה .מאושוויץ לקחו אותנו במשאית לפרנקפורט
  .האנגלים שיחררו אותנו .רק בלילה נתנו לנו לנוח .לקחו אותנו הרבה ברגל ממקום למקום

שכבנו על הדשא כי  .האנגלים פרצו את גדרות התיל המחושמלים בעזרת הטנקים .הגרמנים ברחו כשראו את האנגלים מתקרבים
שם  ,הייתי בבית חולים חודשיים .תנו לי כפית של מזון כל שעהנ .הייתי מאוד רזה.אותי לקחו לבית חולים .היינו חלשים מאוד

  .חזרנו יחד לכפר שלנו .מצאתי את האחים שלי
  

  

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

 .עוד אח פגש אותנו בכפר אבל הוא נפטר אחרי מספר חודשים .נכנסנו לאיזה בית ריק .לא היהאבל הבית שלנו  ,חזרתי לכפר שלנו
 . שנה13הוא היה מבוגר ממני ב .שם הכרתי בשידוך את בעלי .שם חיינו תקופה מסויימת ועברנו לעיר אחרת שבה חי עוד אח שלי

  .שם נולדו ששת ילדיי
  

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

אני אפילו לא יכולה לספור  .ל"בן אחד שלי נפטר ועוד שלושה בחו .עבדתי כמנקה בבית ספר ובישיבה .1972עליתי לארץ בשנת 
  .יש לי כבר נינים .כמה נכדים יש לי

  
 


	                                          "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 



