
  

  "ְ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
   אברהם:שם פרטי   גרינפלד:שם משפחה

  בתקופתההשואה ופרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
  Grinfeld     |                             גרינפלד:   המלחמה או בתקופתה

 :םשם נעורי

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
  1942 :לידה נ / ז    Avram|:                                                המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                        מקום לידה                                       
                                                              | בוזאו): מחוז, ישוב(

  רומניה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 :נעורים של האם :של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

 |):                                                   מחוז, ישוב(

 :ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה                         חבר בארגוןמקצוע לפני          
  :  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  הית במחנה האם ש
  בוזאו?)ציין מקום(השחרור  ?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

  :בדרך לארץ
  

  שנת
 1950: העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

 )בדרך הים

http://www.ledorot.gov.il/


  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , שם בדויזהות בדויה ובמסתור 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 

  . ואין לי זכרונות מהתקופה1942נולדתי בשנת 
  

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

קצצתי , אחר כך עבדתי באווזיה, עבדתי בפוליטורה ידנית.  התחלתי לעבוד10 התחלתי בית ספר ובגיל 8בגיל . לא הייתי בגן ילדים
אחרי זה הלכתי . ד שהגיעו מהעזרה הסוציאלית ושאלו את אמי למה היא שולחת אותי לעבודע, עבדתי כשנתיים. ירקות ועוד

  .היה טוב, לחברת ילדים בשדה נחום
אבל הקיבוץ עשה בעיות . העבירו אותנו לגבעת ברנר והיה לי טוב, בשנות החמישים אספו ילדים במעברת כפר סבא והיו שטפונות

  .גילי שבהמשך הפך לטייס ונהרג בתאונהלמשפחה המארחת היה בן ב. לילדי חוץ
. עבדתי במקצוע עד הגיוס.  הייתי ממשיך בקיבוץ-   קורס טכנאי קירור ליד הטכניון-אם לא היו משפיעים עליי ללמוד מקצוע

  .יצאתי על אלונקה ואחר כך שירתתי כטכנאי בבסיס ציוד בטירה. עשיתי שירות צבאי בהנדסה קרבית
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