
  

  "ְ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
  חיים מרקו :שם פרטי  נפתלי  :שם משפחה

  אה ובתקופתההשופרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
 Naftaly        |                                נפתלי :המלחמה או בתקופתה

 :עוריםשם נ

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 _ _ _ _|_ _|_ _:לידה נ / ז    Haim Marko                   |               חיים מרקו :המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                                       מקום לידה                        
 Feltychen            |                                       ן'פלטיצ ):מחוז, ישוב(

  רומניה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 חנה :נעורים של האם משה:של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
  ליזה סיניצל:של האישה    ליזה ):מהנשואה לפני המלח/תה נשוי/אם היה(

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

 Botochan       |                                       בוטושאן): מחוז, ישוב(

  הרומני :ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
    דרור :או בתנועה:                                   המלחמה : לפני המלחמה

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

  ?                           אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                           

                                                                                                        
                                                                       מחנה עבודה בבוטושאן ?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                
                          
                                                                         בוטושאן: מקום  השחרור

 
 1945תאריך השחרור  

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

  מחנות/מקומות  נתש  : שם האנייה
  :בדרך לארץ 1960: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(

במקום שגרנו היו הרבה רומנים שהיו .  ואמא הייתה עקרת ביתאבא היה אופה לחם.  אחים2היו לי , לפני המלחמה הייתי בבית ספר
גם לפני המלחמה לא היה לנו . בית הספר שלמדתי בו היה בית ספר יהודי שהומר אחר כך לבית ספר נוצרי. מפריעים ליהודים מאוד

  .כסף לא לאוכל ולא לעצים לחימום הבית
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות,  וגירושמעצר: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):עצותומאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

כולם היו חייבים לשים טלאי . הם מייד קיימו עוצר ומי שיצא בזמן העוצר נשלח לכלא. 1940הגרמנים נכנסו לבוטושאן בשנת 
אבא עבד במירוק נעליים . מחנה העבודה היה מקום סגור עם שמירה וגדרות.  כשהתחילה המלחמה התחלתי לעבוד10מגיל . צהוב

  .ואחי השני היה איתי במחנה העבודה, בכלא במשך כל המלחמהאחי הגדול היה , עבור הגרמנים
  

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

סקו פיקד עלינו 'אוצ'צ, פכו לקומוניסטיםכולם בבוטושאן ה. מי שאמר דבר הכי קטן נכנס לכלא, בקומוניזם היה אסור לדבר כלום
  .אבל לא הייתה אפשרות לצאת מרומניה בקלות. ונתן יחס שווה לנוצרים וליהודים

הגענו ברכבת לווינה . החלטנו לעזוב את רומניה עם עוד יהודים. גם היא מהעיר בוטושאן,  התחתנתי עם ליזה1957בשנת 
  .ו במטוס לישראלומשם הסוכנות היהודית לקחה אותנ, באוסטריה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  .שם עבדנו כחייטים, אחרי זה עברנו לקרית אונו. שם נשארנו שנה וחצי, הגענו לדימונה

  . ילדים2נולדו לנו 
  . שנה40לציון כבר היום אנחנו גרים בראשון 

  
 


	                                          "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 



