
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

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 רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  לוי  :שם משפחה
  

  יוסף :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
         :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   בלועזית

                                                                                   
   :שם נעורים

:       מין                               :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית
 נ / ז                                       

 :לידה תאריך
18.2.1944  

  טופוסקו  ): זמחו, ישוב( מקום לידה Topusko בלועזית  יוגוסלביה :ארץ לידה
                                                                                                   
  )משה(מישו  :של האב שם פרטי  מירה שפיצר :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                          טופוסקו:     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   :ארץ המגורים                          בלועזית 

                     
 

 : לפני המלחמה תואר אקדמי/ההשכל   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

  טופוסקו ביוגוסלביה ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

   יוגוסלביה:        מקום  השחרור
 

 8.5.1945:  תאריך השחרור

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

 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  גלילה

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1951 :עליה שנת

  

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


 

  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/ות נוערתנוע/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

  .ודו של המרשל טיטואבי היה לוחם עם הפרטיזנים בפיק. Petrova Goraשהיתי עם הוריי ביערות . 1944נולדתי בפברואר 
  

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

 לאחר. בירת בוסניה הרצוגובינה- ל משרד הבינוי בסרייבו"מונה למנכ, שהיה קצין בצבא הפרטיזנים של טיטו,  אחיבתום המלחמה
  .מכן הועבר לזגרב בקרואטיה

  .'אני הלכתי לגן ילדים יהודי בזגרב ואחר כך לבית ספר נוצרי לכיתה א
  .עליתי עם הוריי לישראל' בתום כיתה א

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
" במעלה"לאחר מכן למדתי בתיכון . 1958בחיפה בשנת " ג'יל"סיימתי בית ספר יסודי .  עליתי עם הוריי לישראל1951בשנת 

  .וקיבלתי תעודת בגרות
 1963בפברואר . וכדורגלן מצטיין בקבוצת הנוער של מכבי חיפה" התנועה המאוחדת"בתקופת התיכון הייתי חבר בתנועת הנוער 

 במסגרת מילואים עברתי קורס . לאחר השחרור התחלתי לעבוד בחברת סונול.1965ות סדיר בשנת ל וסיימתי שיר"התגייסתי לצה
  .ט"תפקידי האחרון היה סמח. בדרגת סגן אלוףהשתחררתי משירות מילואים פעיל , 51בגיל , 1995בשנת . קצינים
 סיימתי עבודתי 1995בשנת  .1982נת  ואביעד שנולד בש1976ליאת שנולדה בשנת ,  נישאתי ונולדו לי שני ילדיי1968בשנת 

. ל החברה"שימשתי כמנכ, עברתי לרומניה ושם הקמתי חברת דלק, עברתי לעבוד בחברה אחרת. ל"בתפקיד סמנכ" סונול"בחברת 
  .2007הייתי שם עד שהחטיבה נמכרה בשנת ". יעקב אנגל" חזרתי לישראל ומוניתי כראש חטיבה בינלאומית בקבוצת 1997בשנת 
 ילדים –ש "ר ועדת הכספים של עמותת י" ויול"במסגרת זו אני משמש כמזכ. אני תורם את זמני בעבודות התנדבותיות, היוםנכון ל

  .ויתומים ניצולי שואה
  

 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה


