"ְלדֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי:עליזה )ג'רמן(

שם משפחה :שרייבר

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

שם משפחה לפני ג'רמן
המלחמה או בתקופתה:
בלועזית
שם פרטי לפנ ג'רמן
תאריך 1943
מין:
|
המלחמה או בתקופתה:
ז  /נ לידה
ארץ לידה:צרפת
בלועזית
מקום גרה או גרס
|Gerot
)ישוב ,מחוז(:
שם פרטי ושם בלה הירשובה
שם פרטי
נעורים של האם:
של האב:
שם נעורים
שם פרטי של האישה/הבעל ברוך יוסף
של האישה:
)אם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה(:
ארץ המגורים:
בלועזית
מקום מגורים קבוע
לפני המלחמה
|
)ישוב ,מחוז(:
חבר בארגון
מקצוע לפני
השכלה/תואר אקדמי
לפני המלחמה:
או בתנועה:
המלחמה:
מקומות מגורים בתקופת המלחמה גרה בצרפת)כניראה(
)ישוב ,מחוז ,ארץ(:
בלועזית

שם נעורים:הרשובה

האם היית בגטאות? אילו ומתי?

האם היית במחנות? אילו ומתי?

מקום השחרור:

תאריך השחרור

האם שהית
עקורים? שם המחנה?
מקומות/מחנות
בדרך לארץ:

לאן עברת/חזרת
השחרור )ציין מקום(?
שנת
העליה1952 :

שם האנייה:מטוס
)אם עלה
בדרך הים(

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:
אימי הייתה צ'כית שהיגרה לבלגיה בשנת  36נולדו לה  2ילדים :לוסאן 1939-וג'רמן)אני(1943-
לוסאן נולד בבלגיה ואני נולדתי בצרפת.
לאחר המלחמה אימי חזרה לבלגיה לבי"ח פסיכאטרי.

נא לכתוב בגוף ראשון

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)ציוני דרך :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים
ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי
סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה ,פינוי/אווקואציה למרכז ברית המועצות(:
בזמן המלחמה הייתי עם אימא שלי בצרפת או במחנה ריכוז או במחנה עקורים.

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
אחרי המלחמה או בסוף המלחמה אימי חזרה לבלגיה גרה אצל משפחת בירנבויים והסתכסכה איתם ואח"כ אושפזה במוסד לחולי
נפש עד . 88
ג'רמן לא הכירה את אימא שלה.
לאחר אישפוזה של אימא )כניראה( שנקבעה לה אפוטרופוסית משפחת ליימןואני גרתי בבתי ילדים עד שעלתי לארץ ב 52ואז אני
גרתי בבתי ילדים עד שעלתי לארץ ב  52ואז גרתי במחנה מעבר של עליית הנוער ובחופשות הייתי מגיעה לבית משפחת ליימן
לאחר  5חודשים הועברתי לאלוני יצחק
והייתי שם עד  1959ואח"כ למדתי במוסד למטפלות "אהבתי" במשך  3שנים
בשנת  1962התחתנתי.
לאחר החתונה עבדתי בכל מיני עבודות  ,הדרכה ,ריפוי בעיסוק  ,הדרכת אומנות וכד עבדתי גם בבתי אבות ועבדתי גם עם פגועי
נפש.
עד שנת  1992לא ידעתי כלום על אימא שלי ,ובשנת  1992פניתי לאדם בשם ברכפלד מהרצליה שמצא לי כמה מסמכים על אימא
שלי.
נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:

