
 

  "ְ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

  מארק :שם משפחה  אלאונורה :שם פרטי
    

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
                  מארק:המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית
Mark                                                                            
:       מין   :לידה תאריך                  אלאונורה:המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

Eleonora                                                                                  24.02.1933 נקבה 
  )הונגריה( רומניה :ארץ לידה                                טרנסילבניה ):מחוז, ישוב( מקום לידה   בלועזית

Transylvania                                                                              
  )ליפוט( ליאופולד :של האב שם פרטי   בלה:שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

                                                         
 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                    

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( פת המלחמהמקומות מגורים בתקו
                                       

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
  

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :) בדרך היםאם עלה (שם האנייה
     
  

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(

אבי נפטר . שו לנו כבוד רבורכ, למשפחתי היה חנות ופאב, אני רק זוכרת שגדלתי בכפר. ריהנולדתי לבית דתי בטרנסילבניה שבהונג
  .ולצערי איפה שגרנו לא היה בית ספר יהודי לבנות. כשהייתי קטנה

  
  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 
יעה באחד מהימים שהג. באותם ימים לאמי היו עסקים בעיר הגדולה. בזמן המלחמה הגיעו ההונגרים והשתלטו לנו על כל מהלך חיינו

היא נסעה להוריה ואני נסעתי עם .  ימים קשים ליהודים עומדים להגיעכי, אמר לה שר בממשלה שלא תגיע יותר לעבודה, לעבודה
לאחר מספר ימים מצאנו אנשים . אני רק זוכרת שבסופו של דבר הגענו לגטו, אני לא יודעת לאן נסענו. דודתי לבקר קרובים שלה

אני זוכרת כי אמי פנתה לתופרת בבקשה שתתפור לנו בגדים של גויים ואנחנו שילמנו . חזרנו הביתהשעזרו לנו לברוח מהגטו ומיד 
אני זוכרת כי התנאים היו . לבשנו את הבגדים ונכנסו ליערות בתקווה למצוא שם פרטיזנים שיעזרו לנו. לה בשקים של חיטה ותירס

. ים של אנשים שנתנו לנו אוכל כי חשבו שאנחנו גויות כפריות ועניותאני ואמי היינו מותשות ומדי פעם היינו עוצרים בבת, קשים
  .היה לי קר והייתי עייפה ומותשת,  וממשיכה ללכתגבהבלילות אמי הייתה סוחבת אותי על 

מכיוון שהאזור היה בשליטת (פו של דבר פגשנו אדם שסיפר לנו על מקום בו עוזרים לאנשים לעבור את הגבול לרומניה בסו
וכשהגענו ראינו המון יהודים עונדים טלאי צהוב על בגדם ונראה כי , עלינו על רכבת שיוצאת לעיירה בה נמצא השוק). יםההונגר

  לכן לא זיהו אותנו כיהודיות, למזלנו התברכנו בעיניים כחולות והיינו לבושות כמו גויות מהכפר. הם יודעים שהם עומדים למות
אני זוכרת כי הרומנים שחקרו אותי .  כשבועיים בחקירותעיכבו אותנושם ,  הגבול ברומניהובסופו של דבר הצלחנו להגיע למעבר

אמי שלחה אותי לעבוד כמשרתת בבית של , לאחר שהשתחררנו ועברנו את הגבול. התייחסו אלי יפה ואפילו הביאו לי שוקולד
  . בקרבת מקום כמשרתתוהיא גם כן עבדה, מישהי מקומית
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



