"לְדוֹרוֹת"
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
את השאלון המלא נא לשלוח לדוא"ל ledorot@pmo.gov.il :פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית *8840
נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר.
יש לשלוח את הנספח בדואר :ת.ד 2512 .מגדלי ויטה בני ברק  5112401או בפקס02-5605034 :
ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא"ל בצמוד לשאלון.

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי :בלה

שם משפחה:בוקס

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

שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה :גולדשטיין

בלועזית

שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה :בלה

בלועזית

מין :נ

מקום לידה)ישוב ,מחוז( :קישינוב )עיר בירה של מולדובה(

בלועזית

ארץ לידה:

שם פרטישל האב :מרדכי

שם פרטי ושם נעורים של האם :מלכה

שם פרטי של האישה/הבעל)אם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה(:
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה  :קישינוב
השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה:

בלועזית

מקצוע לפני המלחמה:

שם נעורים :בלה
תאריך
לידה30.05.1937:

שם נעוריםשל האישה:
ארץ המגורים:
חבר בארגון או בתנועה:

מקומות מגורים בתקופת המלחמה)ישוב ,מחוז ,ארץ( :סטניגרד ,אוזבקיסטן
האם היית בגטאות? אילו ומתי?
האם היית במחנות? אילו ומתי?
מקום השחרור:
האם שהית במחנה עקורים? שם המחנה?
מקומות/מחנותבדרך לארץ :קישינוב

תאריך השחרור:
לאן עברת/חזרת לאחר השחרור )ציין מקום(?
שנתעליה1990 :

שם האנייה )אם עלה בדרך הים(:

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:נא לכתוב בגוף ראשון
אני זוכרת רעב ,ישבנו בבית פחדנו לצאת ,מטוסים של גרמניה זרקו פצצות.
יש לי אחות גדולה ב 6שנים ממני ואח קטן ב 8שנים.

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(:
אימא הייתה מכסה אותי ואת אחותי במעיל והיינו מתחבאים בבור באדמה עד שהפצצות היו נגמרים .לא היה מה לאכול היינו
גרים  2משפחות זרות בחדר והיינו מקבלים טיפת לחם והיינו צריכים להתחלק .מי שעבד היה מקבל  400גרם לחם ומי שלא
 200גרם .אחותי הייתה הולכת ללימודים ואימא לעבודה והיו משאירים אותי בבית לבד.

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
היינו בבית  6אנשים גרים בחדר אחד ,חזרנו מהמלחמה ללא רכוש .אחרי המלחמה היינו ממציאים משחקים עם הידיים.
כשנגמרה המלחמה אבא שלי נפטר .למדתי  10שנים בבה"ס ,שסיימתי עבדתי במפעל עשיתי ריץ' רצ'ים  4שנים ,ואח"כ
עבדתי במפעל של בטון  3שנים ,אח"כ עבדתי באופטיקה  16שנים .בגיל  20התחתנתי עם בעלי הראשון ,גרנו בקישינוב ונולדו
לנו  2ילדים בן ובת.

נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
השכרנו דירה בחולון )ליד אח של בעלי( ,גרנו שם שנה .בעלי קיבל סרטן ולא עבדתי נאלצתי לטפל בו .עברנו להתגורר בקרית
ביאליק )ליד אח שלי הקטן וליד דוד שלי אח של אימא שלי( .אחרי חצי שנה שעברנו הוא נפטר .עבדתי כמטפלת כי לא ידעתי
את השפה העברית .אח"כ הכרתי את אבנר )בן זוגי לחיים כיום( שהיה אז רופא שיניים ועבדתי אצלו כמה שנים.

ראיון :עדי פבר ,קריית – ביאליק ,יוני 2014

