"ְלדֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים .המידע על
קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים
המרכיב את התמונה הרחבה .לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית ,מחקרית וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר
אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון  60שנה למדינת ישראל.
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי נכון להיום
שם פרטי :מלכה

שם משפחה :צייזלר

פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
שמות ומקומות יש לרשום בדפוס -גם בלועזית במקומות המסומנים

שם משפחה
לפני המלחמה:
שם פרטי
מגדה
לפני המלחמה:
מקום לידה
)ישוב ,מחוז( :אוקנוס לוטינה
שם פרטי
של האב :יעקוב
שם פרטי של האישה/הבעל
)אם נשוי/נשואה לפני המלחמה(:
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
אוקנוס לוטינה
)ישוב ,מחוז(:
השכלה/תואר אקדמי
לפני המלחמה :תיכון
מקומות מגורים בזמן מלחמה
אוקנוס לוטינה
)ישוב ,מחוז ,ארץ(:

בלועזית

| MENDELZON

מנדלזון

בלועזית

|

MAGDA
בלועזית

|

OKNOS LOTINA
שם פרטי ושם
נעורים של האם :פרידה
שם נעורים
של האישה:

שם נעורים:
מגדה
תאריך
מין:
ז  /נ לידה10.12.1924 :
ארץ לידה:
סלובקיה

ארץ מקום
המגורים:

בלועזית

|
מקצוע לפני
המלחמה:

האם היית בגטאות? אילו?
אוקנוס לוטינה
האם היית במחנות? אילו?
אושוויץ )אחריות על קבוצת נקיון(
מקום השחרור
אושוויץ
האם שהית במחנה
עקורים? איזה?
מקומות/מחנות
בדרך לארץ :בלגיה ,קפריסין

תאריך השחרור _|_ _|_ _
לאן הלכת/חזרת לאחר
השחרור )ציין מקום(?
שם
שנת
האנייה :התקווה
העליה1949 :

נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)נקודות להתייחסות :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:
גרו באוקנוס לוטינה היא והוריה .למדה שם בבית הספר היהודי  9שנים .עזרה בעבודות הבית ,אביה עבד כחייט.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)נקודות להתייחסות :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,מסתור או זהות בדויה ושם בדוי ,פעילות
ותפקידים ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,השחרור וחזרה
הביתה; האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי סייע משמעותית להצלתך; בריחה/הגירה מאונס ,פינוי/אווקואציה
למרכז ברה"מ(:
עזבה את ביתה לבדה כשנלקחה למחנה אושויץ ושוחררה עם שחרור מחנה אושוויץ.

נא ספר/י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה
)נקודות להתייחסות :בריחה ,העפלה וקליטה(:
מיד עם תום המלחמה הועברה לבלגיה .מבלגיה עברה לקפריסין ב 1947עם אוניית תאודור הרצל .בקפריסין
התחתנה עם שרגא צייזלר ,הועברה יחד עם בעלה לנהרייה ומנהרייה לניר ישראל .הייתה עובדת בעבודות הבית
ובמשק הייתה עובדת בגידול פרחים ירקות וברפת.

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

