
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים 

 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
  ן'ג :שם פרטי  מכלזון  :שם משפחה

  ופת השואהפרטים אישיים לפני ובתק                                  
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

   בלועזיתשם משפחה                                                               :שם נעורים
 ן'גמכלזון        MIHELZON                             |מכלזון:     לפני המלחמה

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי                                                                 
 22|05|1935: לידה נ /  ז   JAN                 |ן'ג:               לפני המלחמה

 :ארץ לידה   בלועזית            מקום לידה                                                   
 רומניה PIATRA NEAMTZ                           |פייטרה ניימץ):                מחוז, ישוב(

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 גרשין סופיקה          :נעורים של האם שמואל           :של האב

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

  ארץ מקום  בלועזית                               לפני המלחמהמקום מגורים קבוע 
 רומניה  :המגורים  PIATRA NEAMTZ                                   |פייטרה ניימץ):       מחוז, ישוב(

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני 
 ללא: ההמלחמ ללא: לפני המלחמה

  מקומות מגורים בזמן מלחמה                                                                                 
 פייטרה ניימץ):                      ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                                     אילו? האם היית בגטאות

                                                                                              אל          
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו? האם היית במחנות

                                                                                            לא            
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                          השחרורמקום  
 

 _|_ _|_ _השחרור תאריך 

  האם שהית במחנה 
   לא?איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
 ?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
  :בדרך לארץ

  שנת
 1964:העליה

  שם 
 :האנייה



  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: נקודות להתייחסות(
  

  .כיום הוא משמש אנדרטה, אחר כך הוציאו אותנו משם והכניסו אותנו לבית הכנסת, הייתי בבית ספר יהודי

  . וסבא וסבתא גידלו אותנו. אבא היה סוחר. סבא וסבתא, אחי הקטן, אני, אמא, היינו אבא

  .היה נחמד מאוד נתנו לנו לשחק והיו באים ומספרים לנו על ארץ ישראל". מכבי"הייתי בארגון הנוער ציוני וכמו כן ב

  .היה לי אופני תחרות והייתי משתתף בתחרויות בבית הספר

  .הילדות שלי הייתה נחמדה מאוד.  אך לפני המלחמה היה טוב, מכיוון שעברו עלינו שנים של בצרות היה קצת קשה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 



  
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: נקודות להתייחסות(

השחרור וחזרה , לחימה/נגדותהת/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ותפקידים ביודנראט
אווקואציה /פינוי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם; הביתה

   :)מ"למרכז ברה
  .סבא הסתיר אותנו בתוך מרתף גדול, עצרו את כולם, אני זוכר את הנאצים שעברו כל הזמן ליד הבית

 . הקשים ואמא הייתה צריכה לעשות הכל במקומו כדי לקיים את המשפחהאבא שלי נלקח לאחד ממחנות העבודה

  .היא הייתה מסתירה את הטלאי שהכריחו אותנו לענוד כדי שלא תתפס כשהיא עוסקת במסחר

  .רוב הזמן סבא היה מסתיר אותנו בתוך מרתף קר ועמוק כדי שלא יתפסו אותנו

  .ים על העוצר תחת חסות הלגיונריםהיה מפעם לפעם עוצר והמשטרה הרומנית היו שומר 

  .לאחד הרומנים היה משק חלב והוא היה נותן לאמא שאריות מן התוצרת כדי שנוכל לחיות

  .היינו מכינים ממליגה מקליפות תפוחי אדמה וזה היה טעים

  .סבא היה דואג לכולם והוא ואמא תמיד דאגו שלא נרגיש את המלחמה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

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

  . לאחר שהתחתנתי אשתי נרשמה לעליה לארץ ואני נרשמתי בעקבותיה

  .לא נתקלנו בקשיים,  והיו גלי עליה רבים1964מכיוון שעלינו 

וכולם הכירו את ניצולי שואה  רב של ' שם היו מס, גרנו זמנית במעון אקדמאי ולאחר מכן עברנו לנצרת עלית
  .כולם

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

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

  ):'וכו
  .את הלימודים עשיתי ברומניה. ון בתור מהנדס בנייןעבדתי במשרד השיכ. למדתי עברית בכוחות עצמי

  .  שנה36, 2000 עד 64עבתי שם משנת 

  . שרתתי במילואים במלחמת ששת הימים וביום כיפור

  .כיום משפחתי מונה שני ילדים וחמישה נכדים. מן המשפחה משמה אני ואחי נותרנו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
	נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



