
  

  "ְ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
  יוסף:שם פרטי  אוסיבל:שם משפחה

  תההשואה ובתקופפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
 Osibel                                 |אוסאיבל: ההמלחמה או בתקופת

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזית לפני                                                          שם פרטי
  16.04.1944:לידה נ /  ז   Josef                                               |יוסף  :המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                       מקום לידה                                        
 Kirov                                                             |קירוב  ):מחוז, ישוב(

  רוסיה :ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 בתיה פייט :נעורים של האם יצחק :של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

 Nisko                                                  |הוריי גרו בניסקו): מחוז, ישוב(

  פולין:ארץ המגורים

  ואר אקדמית/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :  או בתנועה:                                   המלחמה : לפני המלחמה

  מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                                 
                                                                            רוסיה,קירוב): ארץ, מחוז, ישוב(

  ?                                                                                    אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                              

                                                            
                                                               רוסיה,מחנה עבודה בקירוב? אילו ומתי? יית במחנותהאם ה

                                      
                                                                    

  :                                                                        מקום  השחרור
  
 

_|_ _|_ _תאריך השחרור  

  חזרת לאחר /לאן עברת  האם שהית במחנה 
  ?שם המחנה? עקורים

 
 ?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
  :בדרך לארץ

  פולין ואיטליה
  
  

  שנת
 1950:העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

 גלילה)בדרך הים

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(

  .נסק' ואבי בלוזאמי גרה בניסקו .נסק'לסבי הייתה חנות אופניים בלז .הוריי היו דתיים
  
  
  

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , 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;  להצלתךופן משמעותיבאסייע 
  .עם כל המשפחה מצד אבי ,י הגרמנים לרוסיה"הוריי גורשו ע

  .1944אני נולדתי במחנה העבודה בשנת  .בסיביר ,הוריי עבדו במחנה עבודה בקירוב
  .הגרמנים בעיר ניסקוי "נורה ברחוב ע,90שהיה בן  ,אני יודע שסבי מצד אמי

  

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

  והוא שנא17בחור בן  ,הייתה שם משפחה שהיה לה בן .גרנו בבניין בשכונה של גויים .הלכתי לגן של יהודים .חזרנו לפולין
 .הוא כמעט דחף אותי מהסולם והייתי נופל .הוא נתן לי לעלות על סולם בעליית הגג כדי שאסתכל מהחלון ,באחד הימים .יהודים

  . ונכוויתי בידימקרה נוסף הוא שהוא נתן לי להחזיק מעין פחם לוהט
ישראל וחלקנו אותו שווה בשווה וינט תפוז מארץ 'אבי הביא מהג .באחד הימים הוריי החליטו שנעלה לארץ ואני שמחתי מאוד

  .אכלנו את התפוז בקדושה שטיפת מיץ לא תיפול .לכולם
  . ימים לכיוון חיפה4הפלגנו במשך  .משם עלינו על האוניה גלילה.נסענו במשך שבוע ,יצאנו מפולין ברכבת לאיטליה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, בורית או תרבותיתעילות ציפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
לא יכולתי לנשום באוהל ולכן  .חיינו באוהל ושם חליתי בדיפטריה ,עברנו למעברה ".שער עליה"מחיפה הגענו למחנה קליטה 

 .ה זה עברשכבתי בבית החולים ולאחר זמן מ .בהרדמה מקומית) רמבם" (בת גלים"ניתחו אותי בבית חולים  .סידרו לי מיטה בחוץ
למדתי בבית  .לאחר מכן עברנו לתל אביב .אחרי המעברה קיבלנו צריף עץ ולאחר מכן קיבלנו שיכון בקרית ים במשך שנתיים וחצי

  .15ספר בר כוכבא והתחלתי לעבוד בגיל 
  .שלמה גזית ,מחקר- ן"בצבא הייתי נהג של ראש אמ

  . נכדים7ו ילדים 3יש לי  ,אני נשוי . שנה באגד25אחרי הצבא עבדתי 
 


	                                          "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 



