
  

  "ְ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

  דבורה :שם פרטי  רכלס :שם משפחה

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

   בלועזית           אפלבאוםשם משפחה לפני                                         
 Apelbaum                        |:                        המלחמה או בתקופתה

 שם נעורים

:      מין    1925 תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                        
  :לידה נ /  ז   |:                                                המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                                                              מקום לידה
  PREIRLEY|):                                                              מחוז, ישוב(

  פולין :ארץ לידה

   משהשם פרטי   נכה שפייזרשם פרטי 
 :נעורים של האם :של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  של האישה ):   נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/האם הי(

  בלועזית                                                          מקום מגורים קבוע
  לפני המלחמה                  

                                                        |):                                                   מחוז, ישוב(

  :ארץ המגורים

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

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

                                                                                                                          

                                                                                                        
  גטו ורשה? אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ? אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                       אותו מקום :  מקום  השחרור
 

 1944תאריך השחרור  

  בית פרלהאם שהית במחנה   חזרה לעירייה חזרת לאחר/לאן עברת
 ?)ציין מקום(השחרור  ?שם המחנה? עקורים
   מחנות/מקומות

  :בדרך לארץ
  

  1956 שנת
 :העליה

   מטוס:אנייהשם ה
  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: ציוני דרך(

  .14בת . חיינו טוב , היה לנו טוב מנסריה של עצים, אבא היה עשיר
 שלחו אותנו למחנה אבא ראה שזה לא מרכבת, לקחו לרכבת)  עיירות ביחד3(כולם עשרות אלפים , ו למחנה לקחו אותנ41
באה אחת שאמרה . בא בני ואמר שהיהודים פה. י הרכבת לא ידענו מה לעשות"לפני שהרכבת נסעה ברחנו לבית ע, טוב

  .שנלך מפה
ברחנו מתחת לזה והתכסינו וישנו מחובקים עם אבא ,  זבלעשו מהאדמה. הייתה שק גינה שבה עגבניות, לא יכולנו ללכת

  ).'האימא והאחות נשארו בטרנספורט ונשלח לבלזצ(
  . בגטו הייתי שנה ועבדתי בעבודות מזדמנות .  וברחנו לגטו וורשהבלילה הלכנו

רייה שהחביא אותנו כשהבנו שאין ברירה פנינו לכומר של העי. כשהטרספורטים התחזקו מגטו ורשה הם ברחו וחזרו לעיירה
לא היה . להיתרחץ היה סיפור, הכומר היה מביא לנו אוכל. בדיר החזרים שפעם זה היה אצטבה שם התחבאנו בתוך הקש

ח " שנים בבי6היה (אבא נפל מהסולם כשהלך להביא לאכול. היה קצת אוכל והייתי נפוחה. קרח/התרחצנו במי גשם. מים
  .ח שנים רבות בגבס"ח נזק מתמשך שכב בב"אחרי השיחרור מבהרק . נאלציתי לטפל בו )אחרי המלחמה

  
  
  
  
  
  

 י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם, הלחימ/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
  ):אווקואציה למרכז ברית המועצות/פינוי, הגירה בכפייה/בריחה; סייע באופן משמעותי להצלתך

אבא היה צריך , סבלנו המון. אותי כשהרביצו לי והתעללופעם אחת כמעט הרגו אותי . במלחמה הגרמנים חיפשו אותי שייתן כסף 
שמו אותנו . לקחו כל מה שהיה בחנות . הגרמנים לקחו לבית הסוהר הכל בגלל כסף. ן באו לאימי הם כל הזמ. לברוח איתי לורשה

ברחתי עם , בסוף לא הרגו אותנו. לא תתנו נכסף נהרוג אותכם במקום אבל לא היה לנו דבר לתת להם, "יהודים כלבים"ואמרו בצד 
  .עשו מה שרצו בנו. ה אצל גרמנים 'לעשות ספונג, יערהיודנראט שלח אותנו לעבודות ב. אימא נשארה סבלנו המון, אבא

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  

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

  .יתה בישיבה בית פרלי מחסה שאחרי המלחמההי. אחרי המלחמה חזרה לעיירה פירליי ליד לובלין התחתנה
  . ילדים ועלינו לארץ1משפחה שכרו בית וקיימו חיי . התחתנה ועברה לגור באוטפוקדט ליד 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  .כ עצמאי"ח כאינסטלטור אח" בעלי עבד בב56ש משנת "לינו לבע

  4 נינים – נכדים 3 –מהבת : נכדים 
   נכדים 4 –מהבן 

  

  

  

  

 


	                                          "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 



