
 

  "ְ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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  מאיר

  :שם פרטי

  ל'מרצ 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  מאיר                                             

  בלועזית
               MEIR                               

 )מרדכי(ל'מרצ :שם נעורים

   בלועזית                                                          :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין

 נ / ז   
  1/1/1939:לידה תאריך

  
  יאסי   ): מחוז, ישוב( מקום לידה

                                                              

  IASI בלועזית

                                                           

  :ארץ לידה

ROMANIA 
  :שם פרטי ושם נעורים של האם  יוסף:של האב שם פרטי

 רחל משה
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שהשם פרטי של האי

  
  :  של האישה שם נעורים

 
עברנו ,יאסי מקומות שוניםלפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                                                    ממקום למקום
                   

  :ארץ המגורים                                           בלועזית

  
 רומניה

   :המלחמהמקצוע לפני   תינוק :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

  .הבית היה ברחוב רדומיכאי ועברנו לאדנה שם היו יותר מקלטים  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                            :           מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

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

  

מבוקרשט  ,לבוקרשט ימיאס :בדרך לארץ מחנות/מקומות
   היינו שבוע,באוסטריה,וינהול

  1962 :עליה שנת
30/6/1962 

   :)אם עלה בדרך הים( ייהשם האנ
  

מטוס מבוקרשט משם בסירה עד לנמל 
  בונציה ומשם מבאוניה תאודור הרצל



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  

גם כילד קטן היה איסור על  ,פחה היתה העולם היחידי שהכרתי לא ניתן היה לצאת להסתובב בחוץכשהמלחמה החלה המש

   .בחוץ בשעות מסוימות להסתובב היהודים

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
ידים פעילות ותפק, 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; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  

  .לא יצרנו קשר גם עם יהודים,ינו מבודדיםהי,היה בפרדיאל ולאחר מכן עבר למחנות נוספים,לי נלקח למחנות עבודהאבא ש

  בבית דברנו אידיש .כשגדלתי היו לי קומץ חברים לא יהודיים .והיה לנו משק קטן וחיותאוכל היה לנו מאחר 

  

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

  

מגיע ממחנה ,עם סיום המלחמה האנשים חזרו ממחנות העבודה ספרו לנו כי ראו את אבא שלי, 6המלחמה נגמרה כשהייתי בן 

ולמרות שהיינו ,רועים וההתרחשויותילמרות כל הא,שאר ביאסי כי זה היה רכושנויהחלטנו לה,הייתה שמחה אדירה .עבודה

  .בתקופה זו לא הייתי נשוי,רצתה משפחתי לעלות ארצה 20כשהייתי בן  .לשקם את חיינו היהודים היחידים ברחוב רצינו

  

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

  

היינו משפחה ,היו לנו מיטות ברזל,בלילה 12ירות בשעה הבית שנתנו לנו לא היה מוכן למגורים הגענו לד,כשעליתי ארצה

התחתנתי ,וכך היה לי גם קל למצוא עבודה היתה לי הסמכה,אני הייתי חשמלאי כשהתחלתי לעבוד בארץ, נפשות 9המונה 

  .בנות 2בנים ו 2ילדים  4פעמיים ויש לי 

  

  2014מרץ , מגדל העמק, דביר רחק: ראיון

  

  

 


