
 

  "ְ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

  רון :שם משפחה
  

  שושנה :שם פרטי

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

         גיסר:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Gisser בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                  שושנה    :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Shoshana בלועזית
נ / ז                                         

 :לידה תאריך
21.4.1943  

  בודפשט  ): מחוז, ישוב( מקום לידה Budapest בלועזית  הונגריה :ארץ לידה
                                                                                                   
  משה :של האב שם פרטי  ינגרי'יוליה צ :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   :ארץ המגורים                          בלועזית 

                     
 

 : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

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

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

 מחנה עקורים ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /תלאן עבר
   בגרמניה

  
 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  עצמאות

  מחנה מעבר בהולנד :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1949 :עליה שנת

  

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


 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
קידים פעילות ותפ, זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

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

נשארתי . ו הלשין עלינו ואבי נשלח למחנה עבודהאז מישה,  חיינו בבודפשט1944עד שנת . נולדתי בבודפשט להוריי משה ויוליה
  .שהסתירו אותי ואת בת דודתי, אותי השאירו עם שכנים. וכעבור זמן מה גם היא נלקחה למחנה עבודה, עם אמי

  

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

וחזרנו , לאחר מכן היא חזרה לבודפשט. ושהתה בבית חולים במשך חודשיים, אחרי המלחמה אמי סבלה מתת תזונה ודיזנטריה
מיד עם חזרתו החליט לעזוב את הונגריה באופן מיידי . אבא חזר מספר חודשים אחרי אמא.לדירה שבה משפחתי גרה לפני המלחמה

  .אבל אמא התנגדה בגלל מחלת אמה, רצה לעלות 1938כבר בשנת . ולעלות לארץ
לאחר . במחנה נולדה אחותי יהודית. לכן עזבנו את הונגריה ושהינו במחנה עקורים בגרמניה במשך שנה, לא היו אישורי כניסה לארץ

. לעלות לארץבמחנה המעבר נולד אחי מוטי ואז כבר קיבלנו אישור . 1949ושם שהינו עד שנת , מכן עברנו למחנה מעבר בהולנד
  ".עצמאות"עלינו לארץ באוניה 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
קים ובגדים אבא עבד בהכנת תי. גרנו שם שלוש או ארבע שנים. שם התגורר דודי,  ונסענו ישר לצפת1949הגענו לארץ במאי 

לאחר מכן לגבעת , משם עברנו לכפר משמר איילון. למדתי בבית ספר יסודי בצפת. מתי ושלומי, נולדו לי שני אחים נוספים. מעור
  .שמואל ואז לראשון לציון

יש לי . מירב ורועי,  רחל- יש לי שלושה ילדים. 1971אני התחתנתי בשנת . 1996 ואמא נפטרה בשנת 1986אבא נפטר בשנת 
  .בעה נכדיםש
  

 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה


