
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  פדר :שם משפחה
  

  חיים :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

   פדר  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Feder בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Haim בלועזית                                                    חיים   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :לידה תאריך
18.3.1931  

   סירט): מחוז, ישוב( דהמקום לי
                                                              

 Siret תבלועזי
                                                           

  רומניה :ארץ לידה
 

  שרה פיזאם :שם פרטי ושם נעורים של האם  אריה :של האב שם פרטי
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

  סירט :לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
                   

  רומניה :ארץ המגורים                                      Siret  ת בלועזי 
  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  : או בתנועה חבר בארגון

  

  אוקראינה ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                       
                                                                           

  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

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

  

  
 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1948 :עליה שנת  קפריסין :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  מדינת היהודים
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  . אבי היה מורה לתלמוד תורה, בנוסף. בדיםלהוריי הייתה חנות . אחות ושלושה אחים בסירט, גרתי עם הוריי

  

  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 /הודיארגון י/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

שבו , לאחר מכן נשלחנו למחנה עבודה אחר. שבו שהינו שנה, הגרמנים הגיעו לגרמניה ושלחו אותנו למחנה עבודה באוקראינה
  .אחותי ואבי נפטרו ממחלות במחנה העבודה. תעבדנו בעבודות פרך ביערות ובשדו. שהינו ארבע שנים

  .הרוסים שחררו אותנו

  

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

שם שהינו . י הבריטים ונשלחנו לקפריסיןאך נתפסנו ביד, נסעתי עם אמי ואחותי ארצה. בסוף המלחמה חזרנו לסירט ברגל

  .במשך שנה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

 .וררה בצפתואמי התג, נקלטתי בבית ספר חקלאי במגדיאל. אחד האחים שלי חיכה לנו בארץ. עלינו ארצה 1948בשנת 
עבדתי בחברת עמידר . התחתנתי 1958בשנת . ולאחר מכן למדתי באוניברסיטת חיפה, בשנות החמישים התגייסתי לצבא

יש . אני ואשתי מתגוררים בכפר סבא. תיעקב מצבי הנפשי והבריאו, יצאתי לפנסיה מוקדמת 55בגיל . ואחר כך בחברת עמיגור
  .לי שלושה בנים ועשרה נכדים

  
  

  
  תמיר רטנבך :ראיון

  2009 דצמבר. כפר סבא

  
  אלינה נאור: עריכה

  

 


