
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

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 רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  דיין :שם משפחה
  

  ויקטור :שם פרטי

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

        דיין :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Dayan בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                    ויקטור   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Viktor בלועזית
ז     נ /                                     

 11.1933 :לידה תאריך

  בנגאזי  ): מחוז, ישוב( מקום לידה Bingazi בלועזית  לוב :ארץ לידה
                                                                                                   
  )כמוס(עמוס  :של האב שם פרטי  אסתר :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                               בנגאזי:   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע        Bingazi      בלועזית   לוב :גוריםארץ המ

                     
 

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

  אדו'בנגאזי וג ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  אדו'ג  ?    אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  אדו'ג:         מקום  השחרור
 

 1944  :תאריך השחרור

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

 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  העצמאות

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1944 :עליה שנת

  

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(

היה אז גרמני . זה היה לפני תקופת קדאפי. פרצה המלחמה' לפני כיתה ב. בקולוניה איטלקית, בבית ספר איטלקי' למדתי בכיתה א
  .כולם מכירים אותו, בשם רומל

  .בחנותהיה לו עוזר ערבי . אבא היה שמש בבית כנסת והייתה לו סנדלריה. למדתי תלמוד תורה בבית ספר יהודי
  ". תוכל לשמור את החנות-אם לא נחזור.  תחזיר לנו את החנות-אם אנחנו חוזרים"אבא אמר לו 

  . אחיות עם אבא ואמא2- אחים ו4היינו 
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
ידים פעילות ותפק, 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 

, לא הייתה אפשרות להמשיך ללמוד. שהוא רצהכל אחד שדד וגנב מה , התחילו מאורעות. 'המלחמה פרצה אחרי שסיימתי כיתה א
אח אחר בשם אברם היה . אח אחד התחתן במצרים וקיבל אזרחות מצרית. אדו'היינו כל המשפחה ביחד בג. אדו'ולקחו אותנו לג

  .אדו'כל השאר היו בג. באזור שלא הגיעו אליו, בלוב
למדנו תלמוד תורה בבית . ם נפטרו שם פתאום ביום אחדגם דודי. אדו כשבעה או שמונה חודשים אחרי שהגענו'אמא נפטרה בג

  .כנסת שהיה במחנה
  . במלחמה7-8.5הייתי בן 

  .העוזר הערבי החזיר לנו את החנות. אדו ואז החזירו אותנו לבנגאזי'נשארנו קצת בג. בסוף המלחמה נתנו לנו מקלחת ואוכל
  

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

. אלא מטריפולי, מבנגאזי לא היו אוניות. אדו התחילה העליה לארץ'אחרי שחזרנו מג.  בבית ספר רגיל16למדתי בערך עד גיל 
  .היהודים בטריפולי היו חזקים

  .לעזוב היה המאורעות של הערביםמה שגרם לנו . נסענו באוטו לטריפולי ועלינו לאוניה
  .שם התפזרו, אני עליתי לבד בעליית הנוער ומשפחתי באו לשער עליה בחיפה. שם האוניה היה עצמאות

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
שירתי . ל"שירתי כחייל קרבי במחזור שלישי של הנח. אחרי הקיבוץ התגייסתי לצבא.  ברוך דרך עליית הנוערהגעתי לקיבוץ מעיין

.  התחתנתי איתה22 הכרתי את אשתי ובגיל 21בגיל . ליל'סיימתי את השירות והלכתי למעברת ג. במשך שנתיים וחמישה חודשים
  .ים שנ10עמי נפטר לפני . עמי ודני, נולדו לנו שני ילדים
  .יש לנו שתי נכדות

  

 


	                                          "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 



