
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

 מידע זה אפשר יהיה להכיר את בעזרת .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

  יוםכשם משפחה ושם פרטי                                     
   יהושע:שם פרטי   כץ:שם משפחה

  הובתקופתהשואה פרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית( בדפוס  באותיותשמות ומקומותיש לרשום                          

   בלועזית                                                    לפני  שם משפחה 
  Katz                     |                          כץ:   או בתקופתההמלחמה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזית                                                          לפנישם פרטי 
 15|06|1943: לידה נ / ז    Yeoshua                           |                    יהושע:   או בתקופתההמלחמה

   בלועזיתמקום לידה                                                               
 Transnistria |                                                            טרנסניסטריה):  מחוז, ישוב(

   רוסיה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  סופי:נעורים של האם  זיסו:של האב

  הבעל   /ם פרטי של האישהש  שם נעורים
 :  של האישה סופי):   נשואה לפני המלחמה/נשויתה /היהאם (

  בלועזית                                                           מקום מגורים קבוע 
                    לפני המלחמה

 Dorohoi        |                                       דורוחוי):     מחוז, ישוב(

  רומניה:ארץ המגורים

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

                                              מלחמה                                     ה בתקופתמקומות מגורים 
                                                                            .טרנסניסטריה, רוסיה): ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                                      ?ומתי אילו? האם היית בגטאות

                                                                              1943-1945גטו טרנסניסטריה                           
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                        ומתיאילו? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                         גטו טרסניסטריה :השחרורמקום  
 

 השחרור תאריך 
1945|12_ _| 

  חזרת לאחר /עברתלאן   האם שהית במחנה 
 רומניה,  דורוחוי?)ציין מקום(השחרור  ?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

   :בדרך לארץ
  

  שנת
 1958:העליה

עליתי באוניה אבל אני   : האנייהשם 
  .לא זוכר את שמה

  אם עלה (
 )בדרך הים

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


  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  כתוב בגוף ראשוןנא ל                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  .הייתי תינוק שנולד אחרי תחילת המלחמה, לא יודע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/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 

  .לא זוכר הייתי תינוק

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  .13למדתי ועליתי לארץ בגיל , שם גדלתי, ההורים חזרו לדורוחוי

  

  

  

  

  

  

  

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'ך וכודורות המש/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

 הממשלה, היה חסר כסף. עבדתי במושב,  בקטיף14התחלתי לעבוד בגיל . כשהגענו התחלנו לפרנס את עצמנו, עליתי לארץ באוניה

  . גרנו קצת באוהלים ואז קיבלנו צריף וחשבתי שזה מעולה. אז יצאתי לעבוד, לא הביאה הרבה

  .ק מהזמן מעבר לגבולחלק בארץ וחל, שירתי שנתיים וחצי, בצבא הייתי בגולני

  י רוב החיים היינו עסוקים בעבודהבכלל. נולדו לי ארבעה ילדים שהם הולידו עשרה נכדים, 1967התחתנתי ב 

 


	                                          "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 



