
 

  "ְ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

   :שם משפחה  :שם פרטי
  מוטל  בס

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

     Bas  בס  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Motl 10.3.1926 נ / ז     מוטל  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Lodmyr  יןלפו  ווהלין -לודמיר 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  זלטה מרנס  אלי
  ):  לחמהנשואה לפני המ/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Lodmyr  פולין  דמיר ווהליןול 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

 בית ספר                                   
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 לודמיר
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  לודמיר
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 פראג 

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1994   
  
  
  

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(

ס יסודי עד "כ בבי"למדתי בחדר ואח . שרדו2 מתוכן , אחיות3היו לי  .ס ואימי הייתה עקרת בית"אבי היה מורה לעברית בבי
  .'39מ בשנת "יהרהאזור בו גרנו עבר לשלטון ב .ס היה יהודי לבנים בלבד"ביה. הכיתה השביעית

  
  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 
. הגרמנים ריכזו את יהודי העיר בשכונה אחת שהפכה לגטו. י הגרמנים"מ אבל בהמשך נכבש ע"האזור בו גרנו סופח לבריה

 '42האחד בספטמבר :  פוגרומים3 בו שוהתרחבמהלך השהות בגטו . אני הייתי בורח לפעמים מהגטו ומביא אוכל למשפחתי
 .אז למעשה חיסלו את הגטו' 43 והשלישי בדצמבר ,י אז הרגו את הורי,אותה שנההשני בנובמבר 

 והבאתי מהם אוכל לאחיותי שנותרו , כשהייתי בורח מהגטו, התחלתי לעבוד במשק אצל משפחה פולנית באזור42בסוף שנת 
במשך כך ,  אנשים20יחד עם עוד בגטו  התחבאתי במרתף של אחד הבתים , את הגטו כשהגרמנים חיסלו'43בדצמבר . בגטו

 ברחתי משם והתחבאתי , בלילה3 בשעה 12-בלילה ה .באותה העת אחיותי התחבאו במקום אחר.  ימים ללא אוכל ומים12
 .44 שם נשארתי עם אחיותי עד אפריל ,כ הלכתי לבית המשפחה הפולנית בה עבדתי"ברפת ואח

כעבור חודשיים .  נגד הצבא הגרמני כמו למשל פיצוץ מסילות רכבתת הצטרפתי לפרטיזנים הפולנים ועסקנו בפעילו44ריל באפ
בהמשך לחמנו גם בהונגריה . הפלוגה הפרטיזנית שלנו גויסה לצבא האדום ונשלחנו לחבל הקרפטים שם נלחמנו בנאצים

 .בסיום המלחמה הייתי בפראג. קרב על בודפשטב
  

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

 שם הצבא הרוסי המשיך להילחם ביפנים ,למונגוליה שבמזרח הרחוקבמסגרת הצבא  תיהמלחמה נשלחסיום כשבועיים לאחר 
 ישראלאחיותי עלו ל. הולדתיחזרתי לעיר  בסיום השירות .1948 שם שירתתי עד ,בירבהמשך הועברתי לסי. למשך חודש נוסף
 ילמדתי כלכלה באוניברסיטה ואחר. מרכז מסחרילימודים וגם עבדתי במקביל בחזרתי ללאחר חזרתי  .'47עוד קודם בשנת 

 שנה 40 עבדתי באותו מקום במשך . מנהל של אותו קניון חנויותלדרגתהתקדמתי עד והלימודים המשכתי לעבוד באותו מקום 
' 54בשנת לאחר כמה זמן התגרשנו ו.  התחתנתי לראשונה עם אישתי טינה ונולדה לנו בת'51בשנת  .עד ליציאתי לפנסיה

 . בנות2י בשנית עם נדיה ונולדו לנו תהתחתנ
 . מפעל לסוכרבין היתר ניהלתי,  יצאתי כאמור לפנסיה אבל גם אז המשכתי לעבוד בעבודות נוספות86בשנת 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
כ עברתי לגור אצל בתי שעלתה לארץ קצת לפני ואני " אח. וגרתי אצל אחותי בחולון במשך כחודשייםצה עליתי אר94בדצמבר 

בין היתר , מועדוני גמלאים ומשתתף שם בפעילויות' אני נוהג לעשות הליכה מדי בוקר ואני גם הולך למס .גר אצלה עד היום
 נכדים 4 יש לי גם .אחת ברוסיה ואחת באוקראינה,  אצלה אני מתגורר,אחת בארץ:  בנות3כ "יש לי סה .אני שר ורוקד ומופיע

 .ושישה נינים
  
  
  

  ניר ציוני: ראיון
  2009ספטמבר . חולון

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "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 



