
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של

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

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

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  בוקר  :שם משפחה

  

  פרץ :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

       בוקר :  איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
  

Bucher 
  פרץ :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
 Fratz                                         

: מין

                 זכר

 

  1937 :לידהשנת 

 

  גדובה : עיר לידה

  

       בלועזית
Gdovh                                           

  פולין  :ארץ לידה

 
  משה בוקר  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  מינה  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                               גדובה  :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Gdovh 

   פולין :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

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

   בלועזית גטו מוגילוב :  ציין את שמו, במידה והיית בגטו
Mogilev ghetto                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

    :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(

  

 

   : לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1950 
 :שמהציין את , במידה ועלית באנייה

   "טרנסילבניה"אוניית 

  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

ולשם הגענו חצי מהתושבים שמו אותנו  בסרביהלמקום ששמו  39גדובה וגירשו אותנו בלפני המלחמה גרנו בעיירה שקראו לה 

  .ה לא זוכר אותה כבר ומשם הביאו אותנו למוגילובוובאיזה אור

  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 ,או בהתנגדות בריחהב

ה וושם הטביעו חצי מהאנשים במוגילוב בתוך הנהר בשם דניסטאר הטביעו אנשים שלא ידעו לשחות כעבור שבועיים בתוך האור

וסעים ולא יודעים איפה אנחנו ההורים הצליחו לברוח יחד עם אחי הזו העמיסו אותנו על רכבת של בהמות וככה שבועות שלמים נ

על רעב אני בכלל לא מדבר זה דבר לבד היה רעב גדול בקושי התקיימנו ההורים שלי עבדו והתחבאו מתחת ערמה של גופות 

  .בשביל קצת אוכל ומזה התקיימנו

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

כ עברנו לעיר גדולה "יירה המשפחה היחידה שגרנו אצל גויי אחד שהכיר את אבי מילדות גרנו אצלו ואחחזרנו חזרה לע 1945ב

היום אני עלינו לרכבת והגענו לטרסליבניה לעיר סאטומרה כל השנים שהייתי בחוץ הלכתי בלי נעליים חורף קיץ ועד 1946 וב

  .סובל לא יכול להרים את הידיים ולקפל את האצבעות ובקושי הולך

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

 56הייתי רק שומר בהתגייסתי במלחמת קדש לא נלחמתי  53עליתי לארץ גרתי במעברה באוהל עם הוריי בעפולה ב 1950ב

עברתי להיות אזרח  64שנים ניסגר ואז ב 3הייתי בקורס מכונאים והתחלתי לעבוד בתור מכונאי אחרי  59א ובסיימתי את הצב

הגעתי לשדה אילן למדתי בבית  82גרתי בחיפה והקמתי משפחה ילדים בו 66עובד צהל לאורך הגבול עם הסורים התחתנתי ב

  .הספר חקלאי ועד היום אני פה ואין לי לאן ללכת אני יתום מאבא ואימא 

 

  2013נובמבר , שדה אילן, אושרי אבוטבול: ראיון


