
  

  "ְ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

   מרדכי:שם פרטי  יפר ש:שם משפחה

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

   בלועזית                                                     שיפרשם משפחה לפני 
 Shiffer        |:                                        המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזית                                                        מרדכישם פרטי לפני  
 26/06/1934:לידה נ / ז    Marck|:                                                המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                                                            'רנוביץ'צמקום לידה   
 Czernowitz|):                                                              מחוז, ישוב(

  רומניה:ארץ לידה

  )מלי( זאב שם פרטי   גולף)יהודית(זטישם פרטי ושם 
 :נעורים של האם :של האב

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

  בלועזית                                            מקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

                                 Czernovitz- Bukovina |):                                                   מחוז, ישוב(

 :ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה                                   חבר בארגוןמקצוע לפני
  :  או בתנועה:                                   המלחמה : לפני המלחמה

                                                                          ליד מוגליב אוקראינה – ימפיל -מחנהמקומות מגורים בתקופת המלחמה 
                                                ):                             ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                            שנות המלחמה4 במשך –ימפיל גטו ?   אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                       ימפולגטו ?  אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

  :                                                                        מקום  השחרור
 

_|_ _|_ _תאריך השחרור  

   נילבניהרט חזרת לאחר/לאן עברת  הית במחנה האם ש
 ?)ציין מקום(השחרור  ?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

  :בדרך לארץ
  

  שנת
 1950:העליה

  "טרנסלבניה": שם האנייה
  אם עלה (

 )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(

שלבשנו  –רנוביץ לתחנת הרכבת כשרק בגדינו 'עיר צמן הבית בהגרמנים .  גירשו אותנו19471 אוקטובר – בחודש 15בתאריך 
  .קטנים שבהם היה לנו קצת אוכל לדרךעל גופינו תרמלי גב 

  )קרונות שבדרך כלל הובילו שם בקר וחיות אחרות,  איש בכל קרון50 (.הייתה כרוכה בהרבה בגלל הצפיפות הרבההנסיעה 
  . בשמה הרומני"מולדובה"דרך כל ארץ סרביה או ולילות הובילו אותנו קפואים בקור בשלג ימים 

 וחצי באותה 6שהיו שייכים ליהודים שגורשו בטרנספורט שלפנינו אני הייתי ילד בן  אדם –נתקלנו במאות רבות של גוויות הדרך 
  .עת

  .ךמן הקור ומן הרעב וגם מן המחלות שבהן חליתי בדרסבלתי 
  .הגעיו לגטו ימפול מוכים וחוליםחודש כעבור 

יתר וכל . י הנאצים ועוזריהם במימיו של הנהר הענק הזה"זה עברנו את נהר הדנסטר וגם חלק מאיתנו טבעו או הוטבעו עלפני 
 ושם תאירתי את "שורש תמך" : אשר שמו של הספר 2003הלא הם כתובים בספר שכתבתי בשנת , הרדיפות והפחדים וסבל הרב 

  . כלפינוגרמניםההיחס האכזרי של 
ולמסדרים מטרידים שערכו לנו מפקדי הצבא , י הצבא ומופקרים להרג ועינויים"משבמשך השהיה באותו גטו היינו נרדפים עמובן 

  . שנים הפסדתי שנות לימוד והשכלה4ברור שבמשך אותן . כל אחד לפי שגיונותיו האכזריים 
  
  

 י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, ושמעצר וגיר: ציוני דרך(

הודי לא י/ארגון יהודי/האם אדם, לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
  :)אווקואציה למרכז ברית המועצות/פינוי, הגירה בכפייה/בריחה; סייע באופן משמעותי להצלתך

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  



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

  

  

  

  

  

 


	                                          "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 



