
  

  "ְ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
   ארנסט:שם פרטי   אינדיג:שם משפחה

  בתקופתההשואה ופרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
  Indig        |                              אינדיג:  המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
  22.09.1923: לידה נ / ז     Ernest     |                              ארנסט:   המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                          מקום לידה                                     
  Dreushen|):                                                              מחוז, ישוב(

   רומניה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  מינדל בסקיבה:נעורים של האם  יוסף מאיר:של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  של האישה ):   ני המלחמהנשואה לפ/תה נשוי/אם היה(

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

  Ludush|):                                                   מחוז, ישוב(

   רומניה:ארץ המגורים

  ר אקדמיתוא/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :  או בתנועה                       חשמלאי: המלחמה : לפני המלחמה

  מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                                 
                                                                      Noidbanyo, Oradia, Ondod     ):  ארץ, מחוז, ישוב(

  ?     אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                 

                                                                                                        
  ?   אילו ומתי? האם היית במחנות

                           Noidbanyo, Oradia, Ondod: מקומות שבהם היה המחנה.  שעבר ממקום למקום110/64מחנה עבודה  
                                                                                                        

                                                                  הונגריה- גבול אוסטרוOndod:  מקום  השחרור
 

תאריך השחרור  
12.04.1945 

  חזרת לאחר /לאן עברת  האם שהית במחנה 
 Yordyen ?)ציין מקום(השחרור  ? המחנהשם? עקורים

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

 1927באלול שנת ' אבא נפטר בי.  מכל משפחתי רק אני נשארתי.אני הייתי הכי קטן, היינו משפחה של שתי אחיות ושבעה אחים
  .לאחר מכן נפטרו אחיי ואחיותיי. 1935ז סיוון "ואמא נפטרה בי

  .תי בחדר ואחר כך למדתי מקצוע חשמלאילמד. אחרי שאמא נפטרה הגעתי ללודוש שם גדלתי אצל הדודים
  

  
  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 /יארגון יהוד/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
מרדכי שהיה נשוי עם שלושה , אחיי חיים, אחיותיי רחל ומלכה.  חזרתי לבית הוריי ומשם נלקחתי למחנה עבודה1940בשנת 
  .כולם נהרגו, יהודי, שמיל, מוישה, ילדים

  
  

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

  .אחרי המלחמה התחתנתי עם אישה מבודפשט.  שנים בכריית פחם בפטרושן10עבדתי במשך 
  

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותית פ,שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  .ל ובן בארץ"נולדו לנו בת בחו. 1959עליתי לארץ עם אשתי בשנת 

  .1983אשתי נפטרה בשנת 
 עברנו 1988בשנת .  חודשים ומשם עברנו לירושלים לעיר גנים8היינו שם . כיה'כולם היו שם פרטיזנים מצ, הגענו לקיבוץ העוגן

  .ובללקרית י
  .אחת מהם התחתנה בינואר, יש חמישה נכדים. הבן שלי מתגורר בראש העין והבת מתגוררת בתל מונד

  
  

 


	                                          "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 



