
  

  "ְ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
   חנה:שם פרטי  אוקסנקרוג :שם משפחה

  ובתקופתההשואה פרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
  Maisler    |                                  מייזלר: המלחמה או בתקופתה

 :יםשם נעור

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 04.01.1943: לידה נ/    ז   Ida                                               |אידה: המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                                  מקום לידה                             
  Alba Iulia (Sebes)             |            )סבש(אלבה יוליה ): מחוז, ישוב(

   רומניה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  פרידה וייס:נעורים של האם  מאיר:של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

 |):                                                   מחוז, ישוב(

 :ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  קצוע לפני                                 חבר בארגוןמ
  :  או בתנועה:                                   המלחמה : לפני המלחמה

  מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                                 
                                                                          )סבש(אלבה יוליה ):   ארץ, מחוז, ישוב(

  ?                                                                                    אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                

                                          
  ?                 אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                        
                                                                                                        

  :                                                                        מקום  השחרור
 

_|_ _|_ _תאריך השחרור  

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

  מחנות/מקומות  שנת  : שם האנייה
  :בדרך לארץ 1959: העליה  אם עלה (

    )םבדרך הי
 

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(

ירה ולא היה כל מי שהגיע לעי. היה להם מין מלון הארחה ללא תשלום. להוריה קראו מרדכי ושרה, שמה של אמא היה פרידה וייס
כשאביו נפטר התחתנה עם . מייזלר היה שם משפחתו של אביו.  שמות משפחה שונים3לאבא יש . ישן אצלם, לו מקום לישון בו
אחרי זה אבא שלי הגיע . על מנת שלא ייקחו את אבא שלי לצבא אמא שלו רשמה אותו על שם הנעורים שלה. אדם בשם מייזלר

הוא למד גם עברית . הוא לא ידע רומנית ולמד אצל אמא שלי. ח במלון ההארחה של משפחתהוהתאר, לעיירה שבה חיה אמא שלי
  .שבעת אחיו נלקחו לאושוויץ. הוא ניצל, עקב כך שברח ממרמורש והגיע לעיירה של אמא שלי. בישיבה

 
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

  .בבית קיבלנו חינוך יקי של גרמנים. ת ואמא שלי עבדה בבית חרושת של גרמניםבעיירה שנולדתי דיברו בגרמני
  .כל הגברים הגיעו לבית סוהר עקב אמונה של המקומיים שכל היהודים גנבים

  
  

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

אבא אמר לתת . בגבול עצרו אותנו קומוניסטים ולקחו לנו את כל התכשיטים והזהב שהיה לנו. יצאנו מרומניה ונסענו לבודפשט
אני זוכרת שהיינו מאוד לחוצים לא לפספס . בדרך הורידו אותנו מהרכבת ופתחו לנו את המזודות. כי הוא פחד שיעצרו אותנו, הכול

  .לא נשאר לנו כלום. חילה לצפצף רצנו עם המזודות פתוחות ועלינו מהרכשהרכבת הת. את הרכבת
. אבא תמיד הלך שני מטר לפנינו כי פחד שיחטפו אותנו. הגענו להונגריה ודיברנו באידיש מעורבבת בעברית כדי שלא יבינו אותנו

  .הגענו לבודפשט ומשם החלפנו רכבות לאוסטריה
  .ואמא הייתה חולה מאוד, לא יכלנו לצאת מהמלון ואבא נורא פחד שלא נגיע לארץ. ורבאוסטריה היה קור כלבים והכול היה סג

  .משם עלינו על מטוס לארץ
  

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
אבא , אחותי התחתנה מייד אחרי העליה. כותנה ובחורף עבדתי בבתי אריזה לתפוזיםבקיץ עבדתי בקטיף . הגעתי לגבעת אולגה
  .אני החזקתי את הבית. אמא הייתה חולה ונאלצה לעבור ניתוחים, עבר תאונת עבודה

  .כוסלובקיה אבל אני לא יודעת עליהם כלום'משפחתה של אמי מצ. משפחתו של אבי נספתה כולה באושוויץ
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
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