
 

  "ְ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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  צייזלר :שם משפחה

  
  יהודה :שם פרטי

  תקופתההשואה ובפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

         צייזלר:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Ceizler בלועזית
                                                                                   

   :ם נעוריםש

:       מין                        ף'יוג  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Yogef בלועזית
ז     נ /                                     

 :לידה תאריך
19.11.1925  

  דאונו  ): מחוז, ישוב( מקום לידה Onod בלועזית  הונגריה :ארץ לידה
                                                                                                   
  שלום דב :של האב שם פרטי  שיינדל, גוקה, יפה :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                             אוסופיי:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  הונגריה :ארץ המגורים          Osupay    בלועזית 

                     
 

 בית ספר יסודי: לפני המלחמה תואר אקדמי/ההשכל  פחח :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

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

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
   גינסקירכןומטהאוזן ?    אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

     גינסקירכן:     מקום  השחרור
 

 :  תאריך השחרור

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

  
  

 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  התקווה

  איטליה וקפריסין, אוסטריה :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1949 :עליה שנת

  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, לדות ולימודיםי, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

אמי עבדה במשק ,  דונם70,000אבי היה עובד בחווה גדולה של . שש נפשות בדירה של שלושה חדרים, גרנו באוסופיי שבהונגריה
  .התחלתי לעבוד כפחח ונלקחתי למחנה עבודה ברוק באוסטריה. לאחר מכן למדתי פחחות, למדתי בבית הספר היסודי בכפר. בית
  

  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/ם אדםהא ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

משם . עבדתי גם בחטיבת עצים ביער, הייתי שם כחצי שנה ועבדתי בחפירת תעלות נגד טנקים. הגעתי למחנה ברוק באוסטריה
  .שם שהיתי חודש. הועברתי למחנה עבודה נוסף.  נסענו שמונה ימים ללא מזון ושתיה.הועברתי למטהאוזן באמצעות אוניית מסע

י האמריקאים "הועברתי ע. ג" ק25 במשקל 20היה בן , מצבי הגופני היה ירוד ביותר. מייד עם שחרור המחנה איבדתי את ההכרה
  .לבית חולים הרשינג

  

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

, הצטרפנו לנוער הציוני. שם מצאתי את אחי שרגא ואת אבי שלום דב. אחרי חודשיים בבית חולים שוחררתי וחזרתי לאוסופיי
לאחר מכן הועליתי .  במשך שנה וחצי1947מאי שם מהייתי . י האנגלים והועברנו לקפריסין"נתפסנו ע. ועלינו ארצה דרך איטליה

  .לאוניה התקווה
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

. רנו לניר ישראל והיינו ממייסדי המושבמשם עב. היינו ממייסדי בוסתן הגליל, עברנו לנהריה. לבנימינה, הגעתי לארץ עם אבי ואחי
  .זרחיה והרחבת כפר ורבורג, גבעתי, אמונים, בית עזרא,  ניר ישראל: הייתי בנאי ועזרתי לבנות שישה מושבים

עבדתי בפרדס . נולד בני השני, 1954-ב,  נולד בני אברהם ושנתיים לאחר מכן1952בשנת .  התחתנתי עם רחל קליין20.3.1951-ב
  . שנה ועבדתי ברפת20אל בניר ישר

  

 


	                                          "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 



