
  

  "ְ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
  יהודה :שם פרטי  מנדל :שם משפחה

  קופתההשואה ובתפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
 Mandel                                                |מנדל:המלחמה או בתקופתה

 :וריםשם נע

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 12.02.1920:לידה נ / ז    Arne|:                                                המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                               מקום לידה                                
 Shamshun              |                                       שמשון):מחוז, ישוב(

  רומניה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 ני לזר'ג: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                  

 Shamshun                                                   |שמשון ):מחוז, ישוב(

  רומניה:ארץ המגורים

  יתואר אקדמ/השכלה  מקצוע לפני                                חבר בארגון
  חקלאי ועובד במכולת: המלחמה   שנים בבית ספר יסודי 8:לפני המלחמה

  :                                    או בתנועההמשפחתית
                            מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                       

                                                                             נדדתי בין ערים ברומניה עקב עבודות כפיה ):ארץ, מחוז, ישוב(
                   ?                                                                   אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                
                                                                          

  ?                                                                       אילו ומתי? האם היית במחנות
                                

                                                                          
  :                                                                        מקום  השחרור

 
_|_ _|_ _תאריך השחרור  

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

  איטליה :בדרך לארץ
  

  שנת
 1961העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

 הרמס )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(

 בעקבות חלק מאחיי אבא נסע לארצות הברית בשל 1923בשנת . אבא היה רב ואמא עקרת בית.  אחים7ו היינ. נולדתי ברומניה
. בארצות הברית נשארו שניים מאחיי ודודיי. שם באופן טרגי נהרג בשריפה ביער. אילוצים כלכליים במטרה לפרנס את המשפחה
בשנת  (14בה עבדתי מגיל , ה הצלחנו לפתוח חנות מכולתבעזרת הכספים האל. אחד הדודים הצליח לשלוח כספי פיצויים לאמי

  .בעקבות חוקי הגזע המכולת המשפחתית נאלצה לקבל שותף רומני שגרף חלק מן הרווחים. ובמקביל עבדתי בחקלאות) 1934
  . משפחות יהודיות7בכפר התגוררו , התגוררתי בכפר שמשון.  שנים בבית ספר יסודי8לפני המלחמה הספקתי ללמוד 

  
  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 
אמי ואחי נרצחו . בעקבות הסכם וינה וחלוקת טרנסילווניה המשפחה נשארה בצד ההונגרי.  גויסתי לעבודות כפיה21כשהייתי בן 
ובניית בתים , צע ברברוסהעבודות הכפיה כללו בניית מסילות ברזל עבור הצבא הגרמני בדרכם לכיבוש רוסיה במב. באושוויץ

 ברחתי מעבודות 1943בשנת . אוקראינה-בנוסף עסקתי בכריתת עצים באזור העיר נדבורנה שבגבול הונגריה. לקצינים הונגרים
  .1947י חיילים רוסים והוחזקתי בשבי עד שנת "אך לבסוף נתפסתי ע, הכפיה והסתתרתי

  

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

הוא . 3 יהודים שחיו שם לפני המלחמה שרדו רק 33שם גיליתי כי מתוך . חזרתי לעיר הולדתי שמשון, אחרי שחרורי מהשבי
הוא הכיר .  לי שהתחתן ולאשתו יש אחות רווקהחבר שלי שמח מאוד לראות אותי וסיפר. בן דוד שלו וחבר בשם ברגר פנחס, עצמו

  . זהבה וצבי- ילדים2נולדו לנו .  התחתנו1948לי את אחותה של אשתו ובשנת 
  . קיבלתי אישור יציאה מרומניה1961רק בשנת .  החזקתי במשרת מנהל מחסני תבואה1961עד שנת 

הוא לא ענה . אי לעלות לארץ או לנסוע לארצות הבריתהתקשרתי לאחי בארצות הברית ושאלתי האם כד, אחרי שקיבלתי מעט כסף
  .ותוך זמן קצר אזל לי הכסף, לי

  .בסופו של דבר החלטתי לעלות לארץ
  

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

  .שהגיע ולקח אותנו לבית מאיר, יצרתי קשר עם גיסי. ומשם הועברנו לאדרת, מל חיפההגענו לארץ באוניה שהגיעה לנ
לאחר מכן .  שנה עד שהמדגרה נסגרה22עבדתי במדגרה . אחרי שהגענו לבית מאיר עבדתי כמנהל מדגרה ובנוסף היה לי לול פרטי

  .2007עבדתי בלול עד סגירתו בשנת 
  .וצבי שעובד בבנק, טרפיסטיתזהבה שעובדת בתור פיזיו.  ילדים2יש לי 

  
 


	                                          "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 



