
 

  "ְ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 , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  כץ  :שם משפחה

  

  שלמה  :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  כץ                                             

  בלועזית
              Katz                                

 :שם נעורים

   בלועזית                                                        אלכסנדר שלמה  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
             Alexander                                  
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 נ/  ז   
   :לידה תאריך

              06/01/1927 
 כיה'צ :ארץ לידה                                            Belkii Bochkov  בלועזית                       קוב'בלקיי בוצ): מחוז, ישוב( מקום לידה

  מלכה אדלר  :שם פרטי ושם נעורים של האם  משה כץ  :של האב שם פרטי
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                       קוב'בלקיי  בוצ:   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   
  כיה'צ  :ארץ המגורים                                     Belkii Bochkov      ועזיתבל

   

 
  :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 ס עממי''שנים בבי 6                                             
   :המלחמהמקצוע לפני 

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

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

                                       
                                                                           

 גטו מאטסולקו בהונגריה?         אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  מאוטהאוזן?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

                                         גונצגירכן באוסטריה:                              מקום  השחרור

 
 1945:  תאריך השחרור

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

  
  

 :עליה שנת  איטליה   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
 1946 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  ארבע חירויות

  



 

  בזמן המלחמה ו לפני י על קורותיך/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; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
  .אחיות 2- אחים ו 3נולדתי למשפחה שבה 

  .נותרנו אני ואחי הצעיר ממני.אחי התינוק ושתי אחיותיי נלקחו לאושוויץ יחד עם אימי

  

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

י שנה ואז אני יחד עם עוד צשהינו שם כח.הגעתי לאיטליה ובקרמונה נפגשתי עם אחי ועם עוד אנשים מהעיירה לאחר השחרור
פילו את הפמוטים שהבאתי א.לארץ הגעתי רק עם מכנסיים וגופייה. לישראל" ארבע חירויות"אלף יהודים העפלנו באנייה

תפסו אותי הבריטים ונשלחתי  1946- עם הגעתי ארצה ב.מהבית שבו גרתי לפני המלחמה אולצתי להשליך לים בדרך לארץ

ביקש מהבריטים שישחררו אותי )משה כץ(דודי שחי בארץ ששמו היה זהה לשמו של אבי.שהיתי שם יותר מחצי שנה.לקפריסין
  .געתי לחיפהשוחררתי וה.בטוענה שאני בנו

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

נשלחתי לגליל העליון כדי  1947נובמבר -באוקטובר".הגנה"התנדבתי ל 1947-ב.לאחר שהגעתי לחיפה התחלתי לעבוד בבניין
) הוצבתי במחנה צבאי בגליל העליון(עם פרוץ מלחמת העצמאות גוייסתי לתפקיד של חבלן.יד ראש פינהלהגן על יישובים ל

בנוסף קיבלתי .השתתפתי בקרבות מול סוריה ובגשר בנות יעקב וכן בקרבות שחרור מירון.והתעסקתי עם מוקשים שונים

 1949- ב. ה בנגב'והיינו נוסעים ליד פלוג יפים'כסמל התנדבתי למערך הג.בעבור זה ששמרתי עליהם" יקיר צפת"תעודת 
שנים והשתתפתי בכיבוש  35שירתתי במילואים במשך .השתחררתי מהצבא ולאחר מכן השתתפתי בשחרור הנגב המערבי

  .ההשתתפות בכל הקרבות היתה בהתנדבות.רמת הגולן
  .בחיפה עבדתי כנהג מונית והסעתי תיירים מכיוון שידעתי אנגלית ברמה טובה

האחת אחות (בנות 2:ילדים 3ויש לנו  1957-התחתנו ב.י הכרתי כשהייתה חיילת בחיל הים ואני גרתי בבת גליםאת אשת
  .ב''והבן מרצה לגיאוגרפיה באוניברסיטה בארה) ילדים והשנייה היא פקידה בבנק לאומי 3ב ולה יש ''מוסמכת בארה
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