
 

   "ְ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

  גייצן :שם משפחה
  

  חיה :שם פרטי

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

       אפשטיין  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Epstein בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                     חיה     :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Haya בלועזית
נ / ז                                         

 9.5.1926 :לידה תאריך

  דאוגפילס  ): מחוז, ישוב( מקום לידה Daugapils בלועזית  לטביה :ארץ לידה
                                                                                                   
  רפאל :של האב שם פרטי  )רוחה(רחל  :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
  דאוגפילס:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע    Daugapils      בלועזית   לטביה :ארץ המגורים

                     
 

 תלמידת תיכון :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

  דאוגפילס ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
 גטו דאוגפילס ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
    שטוטהוף בגרמניה?    אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

       שטוטהוף:    מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

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

  ברסט בגבול רוסיה :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1990 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  כתוב בגוף ראשוןנא ל                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

אחי דוד היה מבוגר . אמא הייתה עקרת בית, לאבא היתה חנות לשעונים ודברי זהב. אבי ואחי, עם אמי, גרתי בדאוגפילס בלטביה
  .מעולה בשחמט ותלמיד מצטיין, ניגן בכינור, הוא היה מוכשר מאוד. ממני בשלוש שנים ולמד באוניברסיטה

  .15והייתי בת ' אני למדתי בכיתה ח
  

  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 בדאוגפילס,  התחילה המלחמה-22.6.1941
  .וכל היהודים הלכו לגטו, עשו גטו,  הגיעו הגרמנים-26.6.1941
  .1.5.1942היה עד הגטו . את הנשים והילדים לקחו לגטו. וירו בהם, ביניהם אבי ואחי,  אספו את כל הגברים-29.6.1941

עד אוגוסט , אחר כך נלקחתי לעבודה במתפרה כתופרת. כך זה נמשך שנה. פרקנו רכבות,  איש לעבודה40אז הגיעו גרמנים ולקחו 
ונלקחתי למחנה , אז הגיעו הרוסים לאיסלנד. 1944שם חטבתי עצים עד יולי . נלקחנו ברכבות לאיסלנד, כשהרוסים הגיעו. 1943

  ! הגיעו הרוסים והגיע השחרור המיוחל10.3.1945-ב. 10.3.1945 עד 24.7.1944-בשטוטהוף הייתי מ. שטוטהוף בגרמניה
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
עבדתי בחשבונאות ובעלי היה . נולדו לנו שתי בנות. וגרנו בדאוגפילס, כה מלחמהשהיה נ,  התחתנתי עם גייצן גרשון9.3.1946-ב

  1.7.1990-עד שעלינו לארץ ב, מנהל עבודה
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  .עלי גרשון ושתי הבנות עליתי לארץ עם ב1.7.1990-ב

  .אני קיבלתי קיצבה מביטוח לאומי ובעלי קיבל קיצבה ממשרד האוצר כנכה מלחמה
  .וכעת אני חיה לבד כאלמנה,  לצערי נפטר בעלי2001בשנת 
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



