
  

  "ְ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

  דני :שם פרטי  גרנות :שם משפחה

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

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
 Greenberg                         |                   גרינברג:    המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 25.05.1936:לידה נ / ז    Didel                                           |דידל:     המלחמה או בתקופתה

   בלועזיתמקום לידה                                                               
 Bacau                                                       |בקאו):       מחוז, ישוב(

  רומניה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 ציפורה גרינברג :נעורים של האם מנדל : של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

 Bacau             |                         בקאו):             מחוז, ישוב(

  רומניה:ארץ המגורים

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

                                   מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                
                                                       בקאו ואז עברתי טרנספר לטראו אוקנה):                      ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                                    אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                         :                                 מקום  השחרור
 

_|_ _|_ _תאריך השחרור  

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

  איטליה,נאפולי :בדרך לארץ
  

  שנת
 1963:העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

 )בדרך הים

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


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

המורים היו מרביצים לנו עם סרגל  ,למרות שזה היה בית ספר יהודי .'ד-' ולמדתי בבית ספר יהודי כיתות א1936נולדתי בשנת 
  .כשהתנהגנו לא יפה

  
  
  
  
  
  

  
  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; ך להצלתבאופן משמעותיסייע 
  .בתחילת המלחמה הועברתי עם משפחתי לטראו אוקנה

  .אינני זוכר כמה זמן היינו בטראו אוקנה .אבי נשלח למחנה עבודה
  .ן אז ומאז לא הפסקתיהתחלתי לעש .בזמן המלחמה מצאתי יחד עם בן דוד שלי ארגז של סיגרים שהנאצים השאירו בתעלת לחימה

למרות  , בבוקר6הייתי מגיע לשוק ב .אני הייתי מעביר את הסחורה לשוק .אבי היה במחנה עבודה ואמי עבדה בתפירה בבית
  .והייתי נכנס כי לאמי היה הסדר עם הסוחרים , בבוקר10שליהודים הרשו להכנס מ

  
  
  

  

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

  .מ לקבל אישורי עליה"כשנפגשנו במוסדות שונים ע , עוד ברומניההכרתי את לואיזה אישתי
תי בו עם אז לואיזה הגיעה עם הוריה לאותו מלון ששהי .אז נסעתי לנאפולי באיטליה ונשארתי שם שבוע . פעמים3-4נפגשנו כך 
  .משפחתי

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
את הלימודים  .)1964שנת (שלושה חודשים אחרי שעלינו לארץ לואיזה ואני התחתנו . עלינו לארץ לאשקלון1963בשנת 

  .עשיתי רק שירות מילואים בתור שירות צבאי .ימתי בטכניוןשהתחלתי ברומניה סי
  .על- עבדתי גם באל , שנה15ל "בצבא בתור אזרח עובד צה , שנים10עבדתי בעמידר 

  .1968 וורד בשנת 1965מיכאל בשנת  . ילדים2נולדו ללואיזה ולי 
  . הדרום של קופת חולים מכביורד רופאת משפחה והיא סגנית מנהלת רפואית באזור ,מיכאל מהנדס תעשיה וניהול

  .11,14,20והם בני ) ורד(ואורן וגל ) מיכאל(ניב: נכדים3נולדו לנו 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 


	                                          "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 



