
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  הלנה  הרש

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

     Marmozstein מרמוזשטיין  מרמוזשטיין 
:       מין   :לידה תאריך  :תקופתההמלחמה או ב שם פרטי לפני   בלועזית

      Helena 18.3.1926 נ / ז     הלנה  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה         בלועזית
 Cluj רומניה  'קלוז 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
  גיטל  שמשון

  ):  נשואה לפני המלחמה/ויתה נש/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים
   

                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
          

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

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  'קלוז

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  בלזן-ברגן, לדוזלצו, הורנבורג, ןוופלאסל, אושוויץ

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 5.1945 ברגן בלזן

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  איטליה 1958  ארצה

  
  
  

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


 

  פני המלחמה י על קורותיך ל/נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  .לאבא הייתה חנות בגדים עד שההונגרים סגרו לו אותה ולקחו הכל

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, ות וצעדות מוותמחנ, 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 

  . הייתי באגודת ישראל יחד עם עוד בנות,בית אסור היה לצאתהיה מעצר ב

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

  ונולדו לנו שני ילדיםהתחתנתי ברומניה 

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ ודיםלימ: ציוני דרך(

  .כ התחלתי לעבוד בבית מלון כטבחית"ם כשנה ואח-עבדתי בבית חרושת לתרופות בי. עלינו לארץ ישראל והתחלנו לעבוד
  
  

  אלי פרוכטר: ראיון
  2010יוני . ירושלים

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "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 



