
 

  "ְ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

  בר :שם משפחה
  

  חיים :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
       בר  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   בלועזית

                                                                                   
   :שם נעורים

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

 :לידה תאריך
17.1.1926  

  ני'פולטיצ  ):  מחוז,ישוב( מקום לידה Falticeni בלועזית  רומניה :ארץ לידה
                                                                                                   
  יוסף  :של האב שם פרטי  רחל סימברג :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                            ני'פולטיצ:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע        Falticeni     בלועזית   רומניה :םארץ המגורי

                     
 

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

  ני ברומניה'פולטיצ ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
 ני'גטו פולטיצ ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

          ני' פולטיצ: מקום  השחרור
 

 1944  :תאריך השחרור

 ?שם המחנה? אם שהית במחנה עקוריםה  בוקרשט ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  
  

 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  ארצה

  נאפולי באיטליה :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1959 :עליה שנת

  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)רות בארגוןחב, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  . הוריי היו יוסף ורחל.ני ברומניה'גרתי עם משפחתי בפולטיצ
לאבי היה עסק הובלות ואוטובוסים ואמי . כשהחלה המלחמה, 13למדתי בבית ספר עד גיל . היו לי שלושה אחים ושתי אחיות

  .הייתה עקרת בית
  

  ל קורותיך בזמן המלחמה י ע/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, בכפייה הגירה/בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

אני נשארתי עם אמי ואחיי . באזור מולדובה כיום, אבי נלקח לעבודות ברוסיה. ני' הנאצים הגיעו לפולטיצ22.6.1941בתאריך 
  . הנאצים מלקות מ25וחטפתי , נעדרתי מהעבודה בגלל כאבי שינייםפעם .  ילדים80שם עבדתי עם עוד . ני'בגטו בפולטיצ

  

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

,  בשנים אלו הכרתי את אשתי.שמי שרוצה לעלות ארצה צריך לקבל אישור מיוחד, בשנות החמישים הודיעה ממשלת רומניה
  ".ארצה"ומשם עלינו לאונייה ,  נסענו לנאפולי ברכבת1959ובשנת , 1954התחתנו בשנת . את האישוריםוהלכנו ביחד לקבל 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
לאחר זמן מה . הם לקחו אותנו לפרדס חנה לזמן מה. לו ארצה לפנינושם אספו אותנו הוריה של אשתי שע, הגענו לנמל חיפה

עברנו לדירה ,  כשאשתי סיימה.וחודשיים הייתי לבד בקרית טבעון, אשתי נסעה ללמוד באולפן בבאר שבע. עברנו לקרית טבעון
. דה הייתה בתל אביבהעבו.  שנה עבדתי כנהג32במשך . בגבעתיים עבדתי כנהג ואחר כך כמכונאי. קטנה מאוד בגבעתיים

  . אין לנו ילדים. עברנו להרצליה ושם אנחנו עד היום1960בשנת .  יצאתי לפנסיה1991בשנת 
  .במלחמת יום כיפור נלחמתי בחזית. יום כיפור ושלום הגליל, ששת הימים: השתתפתי בשלוש מלחמות

  

 


	                                          "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 



