
  

  "ְ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

  יעקב:שם פרטי  פוקסמן:שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
 fuksman                        |                    פוקסמן:    המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 14-1-1940_ :לידה נ / ז    jhan                                            |אן'ז:    המלחמה או בתקופתה

   בלועזיתמקום לידה                                                               
 botoshana                                                          |בוטושנה):    מחוז, ישוב(

  רומניה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 בלה:נעורים של האם יוסף:של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

            |                        בוטושנה):                מחוז, ישוב(

 רומניה:ארץ המגורים

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

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

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                                    אילו ומתי? האם היית בגטאות
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  :                                                                        מקום  השחרור
 

_|_ _|_ _תאריך השחרור  

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

  :בדרך לארץ
  

  שנת
  _1964העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

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

ייבים אני זוכר שהיינו מחו. כשפרצה המלחמה הייתי תינוק. 73בת , יש לי אחות אחת בשם סוזנה. אני בא ממשפחה ציונית
הנאצים החלו את כיבושם בבוקובינה ולא . דודיי היו גרים קרוב אליי. אפילו אם יצאנו מבית לבית. להסתובב עם טלאי צהוב

  .הספיקו להגיע אלינו
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  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 

כולם חיכו בקוצר רוח לימי שישי . זכור לי שהיינו שומרים שבת. לם היו יהודים זכור לי שגרנו ברחוב שרובם ככו46בשנת 
לא ידעתיח . זכור לי שהייתי הולך באופן קבוע לבית הכנסת. סבא שלי היה בא לשם, היה לנו בית כנסת ליד הבית.. לקבלת שבת
נשאר בזיכרוני . ימוד היו די קרובות לבית שלנוכיתות הל. הייתי הולך לחדר ללמוד תורה. בבית דיברנו רק ביידיש. לדבר רומנית

ל בא לחדר ואמר לו שאם הוא היה יכול הוא היה " אבי זזוא,  שהרב נתן לי מכה עם המקל הליכה שלו–רק אירוע אחד מצער 
 שכקמו 6-7זכור לי את התקופה של גיל . לא ידעתי אף שפה פרט ליידיש' עד כיתה א. היה לרב זקן ארוך לבן. תולש לו את הזקן
לאחר מכן . אחרי הגיבוש ההורים לא הסכימו לשלוח אותי לישראל. י ההורים לגיבוש בעליית הנוער"נשלחתי ע. התנועות הציוניות

זכור לי שהיינו מסתובבים במרכז התנועה עם הקופה כחול לבן של הקרן . היו מאורעות ציוניים ומרץ ציוני בין כל חברי התנועות
 49בשנת . פעילות כמעט יומיומית, התנועה היתה מאוד מאורגנת. ר מכן היינו פעילים מאוד בתנועת מכביהקיימת לישראל ולאח

כשרוב המשפחה מצד אימי עלתה .  קיבלו סירוב ראשון50בשנת . ההורים הגישו את בקשתם הראשונה על מנת לעלות לארץ
זכור לי היטב שנסעתי לעיר , 18כשמלאו לי . 58 -  וב53 -ביקשנו שוב ב.  קיבלנו סירוב51בשנת . לארץ הוגשה בקשה נוספת

   . ואישרו לי לעלות64חיכיתי לתשובה עד . מרכז מחוז בשם סוביאדה והגשתי בקשה אישית, אחרת
  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

עליתי , כשקיבלו את בקשתי, 64בשנת . נדדתי במשך כמה שנים ברחבי רומניה.  נפטרה אימי מסרטן והמשפחה התפרקה52בשנת 
 ירדתי מהאונייה ונשלחתי, עקב זה שבאתי לבד ישר מנמל חיפה. היינו שבועיים בנאפולי ולאחר מכן עלינו ארצה. ארצה לבד

  .לקיבוץ נגבה
  

  

  

  

  

  

  

  



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

באתי . אחרי חצי שנה בארץ פגשתי חבר שאמר לי שאני יכול לבוא לבאר שבע. למדתי עברית, בקיבוץ שהיתי בעירך חצי שנה
,  התחתנתי עם אישתי נעימה70בשנת . בבאר שבע גרתי בשכירות ברחוב ההסתדרות. ראיון ומיד התקבלתי לעבוד כחשמלאיל

עבדתי .  נכדים והיד עוד נטויה7יש לי כיום . ליאור ושלומית, בתיה,  רונן–יש לי ארבעה ילדים , הקמתי משפחה. ממוצא עירקי
  .ות עד לגיל הפנסיהעם עליות ויריד, רוב השנים בצורה עצמאית
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