
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .תו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחל

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  בכר :שם משפחה

  

  יוסף  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אינה נוגעת אלייך במידה והשאלה                                  

  בכר  :איתו נולדתישם משפחה 

  

                                            בלועזית
 

  יוסף :איתו נולדתישם פרטי 

  

  בלועזית
                                          
  :  מין

                 זכר

   :לידהשנת 

1933 
  רגסבו: עיר לידה

  

 Burgas בלועזית
                                           

  בולגריה :ארץ לידה

 
  יצחק בכר :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  סול :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                  בורגס: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

 Burgas בלועזית
 

  בולגריה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  יסודי

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד
  

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  החלוץ הצעיר

  בולגריה, בורגס:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                   

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

       ארץ ישראל  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                                              

 

 9/9/1948:  תאריך השחרור

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

 
1948 

  ין את שמהצי, במידה ועלית באנייה

 
  בולגריה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

בית בודד ונחמד היה לנו  ,היינו קהילה מלוכדת בבולגריה. אח ואחות הבכורה - יש לי שני אחים, ואימי עקרת בית אבי היה סוחר

חגגנו את חגי ומועדי ישראל אך לא . אבי היה הולך לבית כנסת מידי פעם. חברי הורי היו באים אלינו הרבה .תמיד היו בו אורחיםו
  .באופן הדוק

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתות ותפקידים פעיל, זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

 ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

בשעות רק והיינו צריכים , "יהודים לא לצאת מהבתים"הטילו עוצר על הבתים באמצעות רמקולים שהיו ברחובות ובהם כרזו 

יום אחד קנה לכל ונות יאני זוכר שאבי היה יוצא לק .את זהותנו כיהודיםמסיימות לצאת ולקנות את הטלאי הצהוב אשר סימן 

, ח את הזמןימידי פעם הגרמנים ועוזריהם אפשרו שעה לצאת ולהצטייד ומי שהספיק מעבר לזה הרוו. הנפשות בבית תלאי צהוב

  .יתה לאבי הנאצים דאגו לקחת ממנויהחנות שהאת גם . מה גם שלא היה הרבה מה לקנות

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

 ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(
  

, אחותי עלתה לארץ 1946סוף ב, ועלה עם תנועת הנוער 16היה בן אחי  .1945 עד להמשיך ולהתארגןנתנו לנו בתנועת הנוער 

אחי , י בכפר סבאיהור, אנוכי באשדות יעקב -היינו משפחה מפוזרת ברחבי ישראל. 1949-ב והורי עלו, אנוכי עליתי לארץ 1948

  .עיתים רחוקות יותרלואף ם פעם בחודש היינו מתראי. ביבאל אלומות ואחותי התגוררה בתבחבר 
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, יך בעת עלייתך ארצהתחושות(
 ):לדורות הבאים

  

ל "בחמו, אחר כך טייסת קלה, יסהתחלתי בקורס ט .שירתי בחייל האווירו 1952ל בשנת "התגייסתי לצה ,חייתי חיים סטנדרטים

ואבטחת , יריתושנה בתעשייה או 12עבדתי אחר כך , חזרתי לקיבוץ אשדות יעקוב י,התחתנת ,השתחררתי מהצבא. וירול האחיי

ולשנינו מהנישואים , מהנישואים הקודמים שלהיש ילד אחד ליה שתי גלא, מהנישואים הראשונים שני ילדים יש לי. איכות

  .ושהיו מאושרים ויינה את חייו כראות עיחשכל אחד י .נכדים ושני נינים 12יש לי  כיום גם .המשותפים שני ילדים
  

 

  איציק פלט: ראיון

  

  2013נובמבר , לבון


