
 

  "ְלדֹורֹות"                                            
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .זיכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור ה

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו פורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסי. וחינוכית

       

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שטרק גבור :שם משפחה
  

  יהודה :שם פרטי
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

                                              בלועזית   שטרק: איתו נולדתישם משפחה 
  
 

  יהודה מורדכי :איתו נולדתישם פרטי 
  

   בלועזית
                                            
:                מין

 ז  
   :לידה שנת

1923 
  הונגריה :ארץ לידה                                                בלועזית                    mikohaza:  עיר לידה

 עטל :שם פרטי ושם נעורים של האם  משה יוסף :של האבושם משפחה  שם פרטי

                                                   הונגריה:  לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
                                         

  :ארץ המגורים

 רומניה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
  עובד שכיר 

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא ,השומר הצעיר, ר"בית(

    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
             )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                         
   בלועזית :  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                    

  בלועזית                                                                                                                 ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
 

  :  תאריך השחרור

 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
 )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
 
 

   רור לאחר השח ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

 :עליה שנת
  

1946 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  סמירנה



 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,בהתנגדות או בריחהב
  

את אמי . עברתי את השואה באופן פרטי ,ביום השלישי שחררתי את עצמי .ברחתיולפני המלחמה הייתי תלמיד ומגיוס צבאי 

ברחתי לכל , המלחמהבזמן בדיוק ה הייתי אני לא זוכר איפ .אבי ואחותי שרפו בזמן המלחמה וידעתי על זה רק אחרי המלחמה

מה  .פחות פחדתיביום עבדתי אז  .ירו בישיפחדתי כי לא יכולתי ללכת לישון אף פעם  ,לא היה בית הבראה .מקום שרק יכולתי

לא הייתי מרוצה , באותו מקוםכמה פעמיים תפסו אותי אבל לא החזקתי מעמד . ה עבודהיתהיותמיד שבנו ביום הרסו בלילה 

  .כל פעם היה מקומות חדשיםבהמקום עבודה ומ

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

 7אחרי  פרצו את הגדר ההגנה. לארץ עליתי עם אשתיוהאנגלים  ל ידינתפסתי ע .בשם סמירנה הבאוני 1946עליתי לארץ ב
  .י לא זוכר הרבה דבריםאנא הייתי חבלן מוסמך בהנדסה קרבית וחוץ מזה בצב .חודשים ושחררו אותנו

ירדנו להתיישבות ואז  1951ב .זה היה ארגון אז בזמנו ,עד היום היינו חלוציםו 1947מ .אני חבר במצפה גליל בחוות השומר

  .נינים 4נכדים ו 7לי יש  ,משפחה כאןהקמתי  .התחיל להיות מושב
  .ןל לא ניראה לי שזה הולך לכיוון הנכו"הצעירים כולל חו מההתנהגות הבלתי מובנת של ,החיים בארץ בלי תקווה
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