
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .יכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

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 ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

  .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

  
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   שולמית:שם פרטי  מור- גת:שם משפחה

  ובתקופתההשואה פרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
  Segal       |                            סגל:  המלחמה או בתקופתה

  דה סגל פרי:שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
  1938 :לידה נ / ז     Frida      |                           פרידה:המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                   מקום לידה                                            
 Mezritz            |                    מזריטש/ מזריץ):  מחוז, ישוב(

   פולין:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 בלושטיין) שושנה( שושי :נעורים של האם )הרשל( צבי :של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

  Mezritz                    |                מזריטש     ):מחוז, ישוב(

   פולין:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  : או בתנועה:                                   המלחמה בית ספר:לפני המלחמה

  מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                                 
 אוסטריה, ניהגרמ,  פולין): ארץ, מחוז, ישוב(

  ?                                                                                    אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                 

                                                         
   ?אילו ומתי? האם היית במחנות

  
                                                                                                        

  : מקום  השחרור
 

 תאריך השחרור  

  חזרת לאחר /לאן עברת  האם שהית במחנה 
  גרמניה?)וםציין מק(השחרור  אמצן, אולם-נוי,  אולם?שם המחנה? עקורים

  מחנות/מקומות  שנת  : שם האנייה
  פפנדורף ועוד כמה מקומות,  המבורג:בדרך לארץ 1948 :העליה  אם עלה (

     אקסודוס)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(

  .1938נולדתי במזריטש בשנת 
  

  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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

  . אני הייתי תינוקת. התחלנו לברוח עם המשפחה, כשהתחילו להפציץ את פולין, עם פרוץ המלחמה
, ועוד שלושה אחים נלקחו,  אח קטן שהיה בן ארבעשם מת. אבא עבד בכריתת עצים ואנחנו התחבאנו. ברחנו דרך יערות סיביר
וברחנו למחנה , בסופו של דבר ההורים מצאו אותנו. הייתי עם אחותי בבית יתומים, הגענו לאוסטריה. אינני זוכרת את שמותיהם

  1947שם שהינו עד שנת , עקורים באמדן
  

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

  .)גרמניה(הגענו לצרפת דרך היער השחור 
בגרמניה החזיקו אותנו . הגענו לחופי הארץ ומשם גירשו אותנו בחזרה לגרמניה. ויצאנו לכיוון ישראל, יצאנו מפורדבוק בצרפת
והצליחה להחזיר אותנו ,  אמריקאית מצאה אותנו אחרי שנה וחצי שהיינו שםקצינה. אותי ואת אחותי, בבית של ילדים גרמנים

  .להורים
  

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

וקיבלנו את , נזרקנו לעיירה שהערבים נטשו. ת עליה בגבע- הוכנסנו לבית עולים בתנאים מחפירים. 1948הגעתי לחיפה בשנת 
  .מחלות וחוסר טיפול, שני הוריי נפטרו שם מרעב. היו הרבה חולים וסבלנו מתת תזונה, איש לא התעניין בנו. הבתים שלנו

נאית שירתתי בתל השומר כמחס. 1955 או 1954ושירתתי בצבא שש שנים עד שנת , 1948התגייסתי ברגע שהגעתי לארץ בשנת 
  .8במחסן 

  ".שלווה" בית ספר -מי וביפו'ועבדתי בהוראה בחינוך מיוחד בעג, אחרי השחרור למדתי חינוך מיוחד בסמינר לוינסקי
 ,1959החתונה הייתה בשנת .  הבן שלהם- כעבור זמן מסוים התחתנתי עם מיקי. בשדרות ירושלים, גרתי עם משפחת שוורץ ביפו

  .לנו ילדים ולא היו 1962מיקי נפטר 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 



