"ְלדֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים .המידע על
קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים
המרכיב את התמונה הרחבה .לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית ,מחקרית וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר
אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון  60שנה למדינת ישראל.
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי נכון להיום
שם פרטי :בזיל

שם משפחה :יוסף

פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
שמות ומקומות יש לרשום בדפוס -גם בלועזית במקומות המסומנים

שם משפחה
לפני המלחמה:
בלועזית
שם פרטי
תאריך
מין:
לפני המלחמה :בזיל
| Basile
ז  /נ לידה09.11.1936 :
ארץ לידה:
בלועזית
מקום לידה
רומניה
| Iasi
)ישוב ,מחוז( :יאסי
שם פרטי ושם
שם פרטי
נעורים של האם :פאני גולדשטיין
של האב :חיים
שם נעורים
שם פרטי של האישה/הבעל
של האישה-------- :
)אם נשוי/נשואה לפני המלחמה(---------- :
ארץ מקום
בלועזית
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
המגורים :רומניה
Iasi
|
)ישוב ,מחוז( :יאסי
מקצוע לפני
השכלה/תואר אקדמי
המלחמה--- :
לפני המלחמה :הייתי בן 5
מקומות מגורים בזמן מלחמה
)ישוב ,מחוז ,ארץ(:
עד  1944יאסי רומניה ומ 1944בוקרסט רומניה
בלועזית

|

יוסף

שם נעורים:

Joseph

האם היית בגטאות? אילו?
לא
האם היית במחנות? אילו?
לא
תאריך השחרור _|_ _|_ _

מקום השחרור
האם שהית במחנה
עקורים? איזה?
מקומות/מחנות
בדרך לארץ:

לאן הלכת/חזרת לאחר
השחרור )ציין מקום(?
שם
שנת
האנייה:
העלייה1959 :

נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)נקודות להתייחסות :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:

אבא שלי היה שוכר ,הייתה לו חנות.
אימא שלי הייתה עקרת בית.
היה לי אח שהגיע לישראל ב .1948אח אדולף היה יותר גדול ממני ב 20שנה .הוא נולד מאישתו הראשונה
של אבי.
היינו גרים כולנו ביחד – אימא ,אבא ,אני ואחי ,סבא ושני דודות .היה לנו בית מאוד גדול.
הייתי בן  5כשהמלחמה התחילה.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)נקודות להתייחסות :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,מסתור או זהות בדויה ושם בדוי ,פעילות
ותפקידים ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,השחרור וחזרה
הביתה; האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי סייע משמעותית להצלתך; בריחה/הגירה מאונס ,פינוי/אווקואציה
למרכז ברה"מ(:

בזמן הפוגרום ב 1941הסתתרנו יחד עם משפחתי )אימא ,אבא ,אחי וסבי( בתוך מרתף הבית.
את האוכל היינו מקבלים מהשכנים מדי פעם כערכה לאבי שעזר להם רבות.
מה שבולט אצלי בזיכרון זה שהיינו בלי אור במרתף ,בחושך הדלקנו נרות לפעמים.
כאשר יצאנו מהמרתף היינו די חופשיים אבל כמעט לא יצאנו מביתנו למעט דברים דחופים כמו רופא.
כאשר יצאנו מהבית לפי החוק של אותם ימים היינו חייבים לענוד טלאי צהוב.
בשנת  1944עזבנו את יאסי ונסענו לבוקרסט במשאית של פירות .נסענו מיאסי מפחד שהתושבים הנוצרים
יתנכלו בנו.
משנת  1944עד דצמבר  1959גרנו בבוקרסט.
ב 19בדצמבר  1959עזבנו את רומניה ועלינו לישראל.

נא ספר/י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה
)נקודות להתייחסות :בריחה ,העפלה וקליטה(:

לא רלוואנטי

נא ספר/י על חייך בארץ
)נקודות להתייחסות :לימודים ,תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה ,דורות המשך
וכו'(:

הגענו לארץ בדצמבר .1959
קיבלנו צריף עם שרותים בחוץ בקרית בנימין ליד חיפה .לאחר מכן עברנו לחולון לצריף עם שרותים צמודים.
בינתיים אחי אדולף שהגיע ארצה ב 1948והיה חולה מאוד נפטר בבית חולים בצפת.
התחלתי לעבוד כגרפיקאי – מקצוע שרכשתי עוד ברומניה בזמן שהייתי סטודנט לאדריכלות.
התגייסתי לצבא והשתתפתי בצורה אקטיבית בשני המלחמות – 1967ו.1973
בשנת  1974התחתנתי ויש לי שני ילדים  :בת  34ובן  .32מהבת יש לי נכד בן .4
התגרשתי בשנת .1986
המשכתי לעבוד עד לפני כשנה וחצי .כעט אני כמעט לא עובד כי אין עבודה.
כעת ההכנסה היחידה של היא קצבת זקנה ומעט מחסכונותיי שהולכות להסתיים.

