
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  חיים :שם משפחה   דוד:שם פרטי
    

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
                     דוד: המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני    חיים:שם נעורים  בלועזית
David                                                                           
:       מין   :לידה תאריך                         חיים:המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית
Haim                                                                                        04/05/1945 זכר 
  ומניה ר:ארץ לידה  טרגו נאמץ  ):מחוז, ישוב( מקום לידה   בלועזית

Targu Neamţ                                                                              
   נוחמבר:של האב שם פרטי   וטה בלה:שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                     טרגו נאמץ:לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   רומניה:ארץ המגורים   בלועזית

Targu Neamţ                                    
 

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

       טרגו נאמץ):ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
  

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

 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  .'פנסילבניה'אוניית 

  שער עליה עתלית :בדרך לארץ מחנות/מקומות   1951 :עליה שנת
   

  
  

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(

  אחי ואחותי, אמי, וגרתי יחד עם אבי,  בעיר טרגו נאמץ שברומניה1935נולדתי בשנת 
  

  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 

 אנו נותרנו אני . העבודה בוזאותו למחנהולאחר מכן שלחו או,  לבית כנסת עם כל היהודים מהעירכשהחלה המלחמה לקחו את אבי
ו לישון  שם אספו את כולנו והכניסו אותנלאחר תקופה גורשנו מהעיר והועברנו לעיר ביתוש. אמי ושני אחי לבדנו בעיר טרגו נאמץ

 שלאחריה , חודשים8אוכל ומקום לישון בו במשך תקופה של , קיבלנו בגדים' וינט'הג'בעזרת ארגון . למספר לילות בבית כנסת
  .  קיבלנו הודעה כי אבי נזרק תחת פסי הרכבת ונהרג1941בשנת . הוחזרנו לעיר שלנו

  

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

גירשו אותם לקפריסין ומאוחר יותר ,  עם עליית הנוער אחי עלה לארץ1947בשנת . החזירו אותנו לעיר שלנו, עם סיום המלחמה
אמי ואני הגענו . לאחר מכן הוא עבר גם לקיבוץ סער בגליל המערבי). תל עמל(' בית אלפא'הם הגיעו לארץ והתגוררו בקיבות 

 מכיוון שלא נתנו לה 1964 אחותי עלתה לארץ רק בשנת.  ושהינו כשלושה חודשים בשער עלייית בעתלית1951ארצה בשנת 
  .ושם היא נישאה, אישורים לעלות לארץ

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
נאלץ לעזוב את הקיבוץ ולעבור להתגורר אחי . ל" התגייסתי לצה1954 אני ואמי הגענו למעברה בנהרייה ובשנת 16.5כשהייתי בן 

.  בתור גנןההתחלתי לעבוד בעיריית נהריי, כשהשתחררתי מהצבא. 1975אחי נפטר בשנת .  שנים3עם אמי במעברה לתקופה של 
והתחלתי  מאוחר יותר קניתי משאית. השבנהריי" מולר"ולאחר מכן עבדתי כמזלגן בבית חרושת טקסטיל   שנים7- שם כעבדתי 
.  הכרתי את אסתר שעלתה לארץ מרומניה1969בשנת  . את אמי ומשפחתיובכך פרנסתי,  בתור עצמאי בהובלות סחורהלעבוד

" ישקר" ועובד במפעל הבני דב מתגורר בנהריי,  ילדים+3בסוכנות היהודית נשואה  בתי עדנה עובדת.  ילדים2נישאנו ונולדו לנו 
  .התים עם חברים  בבית קפה בנהרי לעישני פנסיונר ומשתדל להיפגא+ .1הוא נשוי 

  

 


	                                         "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 



