
  

 "ְ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
  יוסף:שם פרטי  ברקה:שם משפחה

  תההשואה ובתקופפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
 Braka                                                |ברקה :המלחמה או בתקופתה

 Jojo:םשם נעורי

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 11.04.1938:לידה נ /  ז   Yosef                                                |יוסף :המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                                      מקום לידה                         
 Tunis                                                              |טוניס ):מחוז, ישוב(

  טוניסיה:ארץ לידה

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

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  של האישה    טובה):פני המלחמהנשואה ל/תה נשוי/אם היה(

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

 Tunis                    |                           טוניס ):מחוז, ישוב(

  טוניסיה:ארץ המגורים

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

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

  ?                                                                                    אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                 

                                                         
  ?    אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                     
                                                                                                        

  :                                                                        מקום  השחרור
  
 

 1945תאריך השחרור  

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

  מרסיי :בדרך לארץ
  

  שנת
 1955:העליה

  : שם האנייה
  לה אם ע(

 תאודור הרצל )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(

  .אמא ואבא , אחיות 3, אחים2היינו  .11.4.1938נולדתי ב

  מלחמה י על קורותיך בזמן ה/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
   ):ועצותמווקואציה למרכז ברית הא/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

אבא שלי נלקח  .היינו מאוד עניים .הלכתי יחף ,לא היה לנו כסף לבגדים ונעליים. אני זוכר שהייתי קטן ולא היה מה לאכול
אמא שלי הייתה מכבסת בגדים אצל  .חיינו בפחד מהגרמנים .לא הלכתי לבית הספר עד אחרי המלחמה .לעבודות כפיה ליותר משנה

  .עברנו ממקום למקום, שנים חיינו כנוודים6במשך  .וצרים כדי להביא הביתה קצת אוכלהנ
החייל הרביץ לי עם קת הרובה ושבר לי מספר  .אני זוכר שראיתי חיילים גרמנים אוכלים שוקולד וביקשתי קצת כי הייתי רעב

  .וזוכר את הפנים של אותו חייל, קרהעד היום אני לא שוכח את המ .אחרי זה הייתי בבית חולים מספר ימים .שיניים
היא סבלה  .לא היה לנו כסף לקנות משחה או תרופות ,היו לה פצעים בראש .בשם טיטין שהייתה חולה מאודהייתה לי אחות קטנה 

  .3במשך חודש ונפטרה בגיל 
  .בסוף באו חיילים אמריקאים ואנגלים ושיחררו אותנו מהגרמנים

 


	                                          "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 



