
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  יוסף :שם פרטי  יםימר :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

  םיימר: המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  

 :שם נעורים                               mariem בלועזית

:                     מין                                     yosef בלועזית                                                         יוסף :ופתההמלחמה או בתק שם פרטי לפני

 זכר 
 :לידה תאריך

06/10/1933  

 רומניה :ארץ לידה                   Bucharest  בלועזית               בוקרשט  ):מחוז, ישוב( מקום לידה

   :שם פרטי ושם נעורים של האם  אברהם :של האב שם פרטי
 

  בוקרשט: לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
  

  

 Bucharest בלועזית
 

 רומניה :ארץ המגורים

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 
   :המלחמהמקצוע לפני 

  
  

  : או בתנועה חבר בארגון

  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( קומות מגורים בתקופת המלחמהמ
  רומניה, בוקרשט

                                                                           
      ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                               :  מקום  השחרור
 

    :תאריך השחרור
  
 

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

  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  ישראל -איטליה - רומניה

  :עליה שנת

  
1964 

   :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה

  
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

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

היו לי . אהבתי ללמוד, בבית הספר מאוד נהניתי מהלימודים. לפני המלחמהוזכורה לי ילדות טובה  1933נולדתי ברומניה בשנת 

לאחר שעות הלימודים ביליתי עם  .היה לנו גם בית כנסת באותו מתחם, מדתי עם יהודים נוספים בבית הספרחברים יהודיים ול
  . אני ומשפחתי אהבנו את בוקרשט וזה היה הבית שלנו. ם לכיתהחבריי היהודי

  
  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 סייע /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותי

  
כי השכנים היו גויים ופחדנו שהם יעשו , פחדנו לצאת מהבית. בזמן המלחמה היה מסוכן מאוד להסתובב ברחובות של בוקרשט

אך הוא הצליח לברוח , אבא שלי נלקח למחנה עבודה והיה לנו קשה בלעדיו. טובה בחוץ הייתה אווירה מאוד לא. לנו משהו

  . פעמים רבות ובסופו של דבר גם חזר הביתה

כך . כיוון שלא רצו שנגיע לבית הספר ללמוד, הגרמנים הוציאו את כל התלמידים היהודים ממתחם בית הספר ופיזרו אותם בעיר

לעיתים היו מלמדים אותנו בשעות אחר הצהריים . למדנו בצורה מסודרת בבית הספרלא ' עד כיתה ד' יצא שמכיתה ב

  .כדי שנשלים קצת השכלה, במתחמים חלופיים

  

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

. את שבע שנות הלימודים בבית הספר היסודי ולאחר מכן הלכתי לעבוד עם אבא שלי ברומניה בתום המלחמה השלמתי

ו ולאחר שקיבלנ, הגשנו בקשה להגיע לפלסטינה. התחתנו ברומניה ושם גם נולד בננו הבכור, בהמשך פגשתי את אשתי מרים

  . לאומשם הגענו לעיר לוד בארץ ישר, את האישור לקחו אותנו במטוס מרומניה לאיטליה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

עבדתי בעבודה שחורה . ואחרי חצי שנה עזבנו את העיר מחוסר פרנסה ועברנו לקרובי משפחה בעיר חיפה, בארץ הגענו לערד

מאוד אהבנו את . עבודה בתור צבעי בחיפה בהמשך נולדה גם בתי ואני מצאתי. במטרה להרוויח מעט כסף שאיתו נוכל לחיות

בתי גרה באותו , כיום אני גר באותה דירה בחיפה. אשתי נפטרה לפני שבע שנים ועברתי משבר מאוד גדול מאז מותה .חיפה

  .הרחוב עם משפחתה ובני גר בבנימינה עם משפחתו

  

  

  יעל ספינר: ראיון

 2013יולי , חיפה


