"ְ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 .המידע על
קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים
המרכיב את התמונה הרחבה .לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית ,מחקרית וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר
אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון  60שנה למדינת ישראל.
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי נכון להיום
שם פרטי :ציפורה

שם משפחה :הקטר

פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
שמות ומקומות יש לרשום בדפוס -גם בלועזית במקומות המסומנים

שם משפחה
לפני המלחמה:
בלועזית
שם פרטי
תאריך
מין:
לפני המלחמה :פני
| FANI
ז  /נ לידה7/12/1932_ _:
ארץ לידה:רומניה
בלועזית
מקום לידה
| TRG OCNA
טרג-אוקנה מולדוגה
)ישוב ,מחוז(:
שם פרטי ושם
שם פרטי
נעורים של האם :בטי קופל
של האב :הרמן
שם נעורים
שם פרטי של האישה/הבעל
של האישה:
)אם נשוי/נשואה לפני המלחמה(:
ארץ מקום רומניה
בלועזית
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
המגורים:
טרג אוקנה מולדוגה | TRG OCNA
)ישוב ,מחוז(:
מקצוע לפני
השכלה/תואר אקדמי
המלחמה :תלמידה
לפני המלחמה:
מקומות מגורים בזמן מלחמה
)ישוב ,מחוז ,ארץ(:
בקאו ,מולדוגה ,רומניה
בלועזית

ספירמן

|

שם נעורים:

SAFIRMAN

האם היית בגטאות? אילו?
לא
האם היית במחנות? אילו?
לא
מקום השחרור
מושקה –
האם שהית במחנה
עקורים? איזה?
מקומות/מחנות
בדרך לארץ:

תאריך השחרור ___|__|_
_
לאן הלכת/חזרת לאחר
השחרור )ציין מקום(?
שם
שנת
האנייה :טרנסילבניה
העליה1950 :

נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)נקודות להתייחסות :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)נקודות להתייחסות :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,מסתור או זהות בדויה ושם בדוי ,פעילות
ותפקידים ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,השחרור וחזרה
הביתה; האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי סייע משמעותית להצלתך; בריחה/הגירה מאונס ,פינוי/אווקואציה
למרכז ברה"מ(:
לילה אחד הוציאו את כולנו מהבתים גרמניים עם כלבים ונשק .הם אספו אותנו והלכנו כל הלילה ברגל בשלג לעיר המחוזי בקאו
בלווית כלבים נובחים ומאיימים וגרמנים חמושים .הרבה זקנים ומבוגרים נזקקו לתמיכה כדי לעמוד בקצב הצעידה שהכתיבו
הגרמנים מי שנפל חטף מכות .ובכו כי לא עצרנו לנוח ולאכול .לא היה מה לאכול .בבקאו ישנו כמה לילות בחוץ בקור בחורף
אז יצרנו קשר עם קרובי משפחה שאכסנו אותנו בביתם שלוש המשפחות  10נפשות גרנו בחדרון קטן אבל היינו איסורי תודה על
המחסה.

נא ספר/י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה
)נקודות להתייחסות :בריחה ,העפלה וקליטה(:
-

נא ספר/י על חייך בארץ
)נקודות להתייחסות :לימודים ,תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה ,דורות המשך
וכו'(:

