
 

  "ְ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

  כהן :שם משפחה
  

  שמעון :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

         כהאן:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Kahan בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                  שמעון     :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Simon בלועזית
ז     נ /                                     

 :לידה תאריך
10.9.1927  

    ): מחוז, ישוב( קום לידהמ Noidvarod בלועזית  רומניה :ארץ לידה
                                                                                                   
  אריה יצחק :של האב שם פרטי Blanka Tessler :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע     Noidvarod     בלועזית   רומניה :מגוריםארץ ה

                     
 

 בית ספר תיכון: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

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

                                                                           
 Noidvarodגטו  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  .גונצקירכן, מטהאוזן, בירקנאו-אושוויץ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  מטהאוזן    :     מקום  השחרור
 

 1945  :תאריך השחרור

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

 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  ח"פלמ

  איטליה וקפריסין, אוסטריה :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1947 :עליה שנת

  

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(

  .לאחר מכן עבדתי כשוליה עד שנלקחתי לגטו. 12כשהייתי בן , למדתי בבית ספר יהודי עד סגירתו
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, ירושמעצר וג: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):תועצומאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

הועברנו לגטו . כמו כן התחילו איסורים נוספים, בזמן המלחמה בית הספר היהודי נסגר וציוו על כל היהודים לענוד טלאי צהוב
אחרי יומיים נשלחתי . A2597שם הועברתי למחנה צוענים וחרטו לי על היד את המספר . וכעבור חודש נלקחנו ברכבת לאושוויץ

, למזלי אחי. שם עבדתי מתחת לאדמה, אחרי מספר חודשים נענשתי ונשלחתי לפולגס. גזי תחמושתעבדתי בתיקון אר. 1לאושוויץ 
  .עזר לי להשאר מעל האדמה, שהיה איתי

שם . למחרת נשלחנו למטהאוזן. מי ששרד הוכנס למחנה. ישנו בשלג. בצעדת המוות, ציוו עלינו לצעוד ברגל, כשהרוסים התקרבו
משם נלקחתי שוב . שם אחי נפטר לידי. משם הועברתי לצלטלאגר באוהלים. לי נשלח לעבודה במכרותהוכנסתי למחנה נוער ואחי זו

, למחרת בערב. מי שנפטר שם שימש כמושב. שם הצטופפנו במבני פח בצפיפות גדולה ולא יכולנו לשבת. לצעדה לגונצקריכן
  . לתי אנושיים לזחול החוצההתחלנו בכוחות ב. הודיעו שהשומרים עזבו את המחנה, כשכבר נחשבתי למת

  

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

ואז , נההרוסים שהגיעו לקחו אותנו ברגל לווי, משם. מחנה אמריקאי, זה היה בלינץ, הכניסו אותי לבית חולים למספר חודשים
הטילה " הבריחה. "משם עברתי לגרמניה לחפש קרובים. שלא היה במחנה, שם מצאתי את אחי המבוגר פרנק. חזרתי לעיר הולדתי

הטילה עליי " הבריחה. "שהיא נמצאת בבלגיה, משם חזרתי הביתה ומצאתי מכתב של אחותי. עליי להעביר קבוצת יהודים לפראג
. משם עברתי לאיטליה. חזרתי עם קבוצת יהודים נוספת לאונזבורג. הודים שעברו את הגבולותלהעביר מסמכים נוספים עם שמות י

  . נלקחתי לישראל1947בשנת , כעבור כמה חודשים. האנגלים תפסו אותנו והעבירו אותנו לקפריסין. ח"הוגנבתי לאוניית פלמ
  

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

. ל"ולאחר כמה ימים עברתי לראשון לציון בהוראת האצ, בעזרת הסוכנות הגעתי לרמת גן. הייתי במחנה עתלית חודש ושוחררתי
את אחי . לצנחניםהייתי ברוחמה ומשם עברתי . ח"לאחר מכן התגייסתי לפלמ. בבציר ביקב, עבדתי בפרדס, שם סללתי כבישים
  .מצאתי בקיבוץ ביתר

  . התחתנתי וגידלתי שלושה ילדים1956 בשנת
  

 


	                                          "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 



