
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלת

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  מילר

   :שם פרטי

  ליז

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אינה נוגעת אלייךבמידה והשאלה                                   

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  פינטו

                                              בלועזית
Pinto  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  ליז

   בלועזית
 Liz                                         

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

01.06.1935 
  :  עיר לידה

  יר 'אלג

       בלועזית
Algiers                                           

  :ארץ לידה

  הצרפתית יריה'אלג
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  דויד פינטו

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 רמן'ייאז ג'ג
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  יר'אלג

   בלועזית
Algiers 

  :ארץ המגורים

 הצרפתית יריה'אלג
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

   :  תקופת המלחמהמקומות מגורים ב

  יריה 'אלג                )שם העיר או האזור ושם הארץ(
                                                                                       

   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו
                                                                                                                                                   

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                  יריה'אלג   :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
8.12.1944 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1961  

 

  ציין את שמה, לית באנייהבמידה וע

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

בעיר נולד הוא . מפעלים ואדמותאבי היה ראש הקהילה והיו לו  .ארבעה בנים ושתי בנות :אחיםשישה נו יהי, 1935שנת נולדתי ב

  .’אאני הלכתי לכיתה . חיינו כל המשפחה באותו מתחם מגורים וחגגנו יחד את החגים .צפת בארץ ישראל

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

אספה מיד את הילדים  יתנו וסבתינפלה בחצר ב תכאשר פצצה אח ,נו והפציצו את העיריו מעלגאני זוכרת את רעש המטוסים שח

אותנו גירשו מבית הספר ולקחו את כל רכושו של אבי כל  .הפצצה לא התפוצצה .והיה לנו נס גדול "שמע ישראל"וצעקנו יחד 

חלב  ,ם היו מחלקים לנו תלושים לקבל אוכליו מדי .המפעלים והאדמות אבל לא גירשו אותנו מהבית ונשארנו כל המשפחה ביחד
שהוריי שמעו שהתחילה המלחמה אספו ואגרו מזון רב שאיתו התקיימנו כנו עשירים ועוד ימזלנו שהי ,היה אסור לתת ליהודים

על המתרחש במלחמה וזה רעב לא היה והילדות הייתה קשה ובפחדים אסרו על היהודים להסתובב ברחובות וכל הזמן שמענו 

  .שלוש שניםהמצב כ היה
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(
 ו אלוה ומאוד פחדנו אבל לשמחתנו היראות מה קראבי ירד ל אז ,פיצוץ עאני זוכרת כאשר הסתגרנו בבית נשמאת סוף המלחמה 

לאחר מספר חודשיים אבי חזר לנכסיו חזרנו ללימודים  .אמריקאים שפלשו לעיר וגירשו את הגרמניםהדפיקות של החיילים ה

  .םינו בארץ כציונילגדל את ילד ישראל כדיעלינו ל 1961התחתנתי ונולד בני הבכור ובשנת  1959בשנת  .ולחיים שלפני המלחמה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, תך הציבורית או התרבותיתפעילו, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

בעלי מצא עבודה  .השפה הייתה שונה וגם המנהגים ,בשיכון עובדים דירההגענו לנצרת עלית וקיבלנו  ,הייתה קשהלארץ העלייה 

ר רגוהתר והתפרנסנו יפה לאחר מכן עברנו לבת והחיים התחילו להסתד נונולדה ל .אני נשארתי לגדל את הילדים ,ל אביבבת

  .בה אנו חיים עד היום ,בעפולה

  

  
  

  2013יוני , עפולה

  

  

  


