
  

  "ְ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

  חיה מלכה :שם פרטי  בטנר :שם משפחה

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

   בלועזית    שם משפחה לפני                                                      :שם נעורים
 יוסוף AVRHAM                           יוסוף, אברהם  :המלחמה או בתקופתה

  בלועזית       שם פרטי לפני                                                       תאריך:      מין
 27|11|1942 :לידה נ    HAIA                         |                חיה: המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                                                                 מקום לידה 
 IASI                                                 |    יאסי):   מחוז, ישוב(

 רומניה :ארץ לידה

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

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  של האישה ):   נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/היהאם (

      בלועזית                                                                  מקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

 IASI         |                                         יאסי  ): מחוז, ישוב(

  רומניה   :ארץ המגורים

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

                      מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                             
                                                                          רומניה, יאסי):   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

  :בדרך לארץ
  

  שנת
 1964: העליה

  פלמינה: שם האנייה
  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(

ך שנתיים חיינו ביאסי שבמ. ביאסי גרה גם משפחתה של אמי . הייתה לי אחות אחת גדולה, 1942נולדתי ביאסי שברומניה בשנת 
  .יואני למדתי לדבר יידיש מסבתא של

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  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 

אמא מסרה אותי למנזר כדי שהנאצים שהגיעו לא יתפסו אותי ושם שהייתי בתקופת .  הנאצים כבשו את רומניה1944בשנת 
  .המלחמה

שהנאצים היו מגיעים לדוכן שלה הם היו הופכים אותו מקללים בכל פעם . אחותי נמסרה לבית יתומים ואמא עבדה במכירת עוגיות
  .אחים של אמא נשלחו למחנות עבודה ולא ראינו אותם יותר. ומרביצים לה

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

במקרה פגשה אותה אישה . אחרי המלחמה הורי נפרדו ונשארתי עם אמי שלא יכלה לטפל בגלל שלה בעצמה לא היה לאן ללכת
  . נוצריה שאמרה לאמא שהיא יכולה לגור אצלה בתמורה לזה שהיא תטפל בה ובמשק הבית

אמא שלא יכלה לגדל אותי בגלל . דים דתיים שמחפשים ילד לאימוץהאשה אמרה לאמא שהיא מכירה זוג יהולאחר מספר חודשים 
  . הקושי מסרה אותי לאימוץ לזוג ועברתי לגור אצלם

  .אני הכרתי את בעלי ביאסי התחתנו ועלינו לארץ לאחר כמה שנים . תחתנה שוב עם גבר ניצול שואה האמא עלתה לארץ ו

עשינו זאת . איטליה ומשם להפליג לארץ,  לווינה משם לקחת רכבת לרומאכדי לעלות לארץ נאלצנו לנסוע לבוקרשט משם לטוס
  .יחד עם הורי המאמצים

  

  

  

  

  

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

  .פגשתי את אימי בארץ. הגענו לנמל חיפה משם העבירו אותנו לירושלים

  .  שנה ולבסוף יצאתי לפנסיה20בטיפול בתינוקות עבדתי בעבודה זו במשך " ויצו"מצאתי עבודה ב
  

  .יש לי שלושה ילדים וגם כמה נכדים

  

 


	                                          "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 



