
  

  "ְ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

  עמליה :שם פרטי  זיסו  :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
 Piram                                   פירם:              המלחמה או בתקופתה

  Piram  :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 26|03| 1940_:לידה נ/    ז  Amalia                                         עמליה:       המלחמה או בתקופתה

   בלועזיתמקום לידה                                                               
 BOTOSANI                                                  בוטושני):            מחוז, ישוב(

  רומניה :ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  גיטלה ליזר:נעורים של האם  שמיל יענקו:של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

 BOTOSANI                                        בוטושני):           מחוז, ישוב(

  רומניה :ארץ המגורים

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

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

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                                    אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                        

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                         :                                 מקום  השחרור
 

_|_ _|_ _תאריך השחרור  

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

  :בדרך לארץ
  

  שנת
 1975 :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: ךציוני דר(

  סבא וסבתא מצד אימי היו דתיים מאד, לאבי הייתה חנות בגדים, 1940נולדתי במהלך המלחמה בשנת 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ני דרךציו(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמרכז ברית האווקואציה למ/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

  חלק מהיהודים שביקשו לברוח לצרנוביץ, העיר בוטושני לא היתה בדרך הראשית ולא היתה יציאת יהודים מהעיר באופן מאורגן

  אחות סבתי ועוד, בנה וביתה  הגיעו לטרנסניסטריה וכן בני משפחה נוספים, בעלה, בניהם האחות הגדולה של אימי

  . הרסו הנאצים את בית הוריי ופינו את המשפחה באמצע הלילה על עגלות לבית אחר בעיר1943הורי לא עזבו אך בשנת 

  הסבים ועם שתי ילדות קטנות עם אימי נשארה , ובינה לגליציה ונשאר שם כמעט שנהקאבי נלקח למחנה עבודה בגבול בין בו

  .והסבתות משני הצדדים

  אמא הצליחה לפרנס אותנו מתפירה, החנות אף היא נהרסה וכן כל הרכוש שהיה בבית

   הרוסים החלו להפציץ בבוטושני ומשפחתי 1944באפריל . אחות אבי שהיתה אף היא בטרנסניסטריה חזרה ושהתה עם משפחתי

   מדרגות ומוקם אל מול תחנת דלק גדולה22 –המרתף היה עמוק , התחבאה במרתף הבניין בו גרו

  נחנו עימה אך בכל זאת התחבאנו שםהורי חששו שבהפצצה תיפגע התחנה וא

   החנות והבית על ידי הנאצים והחרמת הקרקע על ידי הקומוניסטים–חשוב לי לציין שלא קיבלנו שום פיצוי על אבדן הרכוש 



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

  הם חזרו מהמחנה בטרנסניסטריה,  בתי יתומים2-3היו , אני זוכרת שבאו רכבות עם ילדים יתומים, הייתי בגן ילדיםלא 

  מות פסים'הם לבשו מעין פיג, חלק מהילדים אומצו על ידי משפחות מהעיר

  גרתי עם משפחתי בבוטשני עד סיום לימודי בתיכון, ס יהודי"התחלתי ללמוד בבי

  לא נותר להם כל רכוש לאחר , יםאירושתי היחידה מהורי הם הלימודים האקדמ, עברתי ללימודי הנדסת כימיה בטכניון ביאסי

  המלחמה

  כ בתיכון הטכנולוגי השייך למפעל"סיימתי את לימודי ועבדתי במפעל נייר ואח

  

  

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, ישירות צבא, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  ס לרפואה של האוניברסיטה העברית"בארץ עבדתי בבי,  נשואה ואם לשניים1975עליתי לארץ בשנת 

  הייתי מהנדסת  איכות למכשור רפואי למחקר

  עה נכדיםביש לי שני בנים ואר

  

  

 


	                                          "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 



