
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

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 ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

                                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  שלמה-בר
  :שם פרטי

  יעקב

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                               סולומון

  בלועזית
Solomon                                               

  :מלחמה או בתקופתהה שם פרטי לפני
                                                           יוליאן 

   בלועזית
 Julian                                              

:                     מין
 נ/  ז   

   :לידה תאריך
24.02.1940 

    :לידה עיר
                                                              פוקשאני

   בלועזית
Focsani                                                           

  :ארץ לידה
 רומניה

  :של האב שם פרטי
  אהרון

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 חנה אנוצה יאנקוביץ

                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   פוקשאני

   בלועזית
                                          

  :ארץ המגורים
  רומניה

 
, תיכון, יסודי( :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )אוניברסיטה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( ם בתקופת המלחמהמקומות מגורי
  רומניה,פוקשאני

                                                                                                                
         ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                      

                                                                                                           ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                               :              מקום  השחרור
             

 

  :  תאריך השחרור
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים

  
  

  :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
1950 

  :)םאם עלה בדרך הי( שם האנייה
  לבניהיטרנס

  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .בפוקשאני שברומניה 1940נולדתי בפברואר 

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, צר וגירושמע: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  .העבירו את משפחתי ואותי דירה מהרחוב המרכזי בעיר לפרברים, עם פרוץ המלחמה
  .זכור לי שקצין גרמני התגורר עמנו בבית ולהורי היו קשרים הוגנים עמו

  

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

  .הם שוחררו מהמחנות לבושים בבלויים. את סוף המלחמה אני זוכר בשורות ארוכות של פליטים שעברו בתוך העיר
  .אמי נתנה להם אוכל ושאלה אותם על מכרינו שנעלמו בזמן המלחמה

  .והיא התגוררה אתנו למשך שנה עד שעלתה ארצה 16הוריי החליטו לאמץ ילדה יתומה כבת 

  .עלינו ארצה 1950דתי בבית הספר היסודי בעיר ולקראת סוף שנת למ
  

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

  .ל במחקר ופיתוח"רפא לאחר שחרורי למדתי בטכניון בחיפה ועבדתי במפעל, ל ושירתתי כקצין"בארץ התגייסתי לצה
  . "אורט בראודה"אני מרצה וראש מחלקת לימודי חשמל במכללת , אני בעל דוקטורט בהנדסה

  .קיבלתי תואר פרוספסור 2001בשנת 
  .יש לנו שני בנים ושישה נכדים ,ברכהמתגורר בקרית ביאליק עם אשתי , אני גמלאי תכע
  
  
  

  ליכטנברג אביה  :ראיון
  2012יוני  .קרית ביאליק

  
  עדי מלכא: עריכה

  

 

 


