
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  מנחם  שטיצר

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Shtitzer  שטיצר  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Mieczyslaw  13.3.1910 נ / ז     יסלב'מיצ 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Warsaw פולין  ורשה 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 פסיה ליימן  אדולף אהרון
  ):  נשואה לפני המלחמה/ נשויתה/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
         Warsaw  פולין  ורשה 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
  מכבי ורשה תותואר בעיתונו, תואר בפילוסופיה וספרות                    שדרן רדיו, עיתונאי

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 איראן, אוזבקיסטן, רוסאבל

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  ורשה

    ?    אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
  

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1944   
  
  
  

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(

   .היה לי אח אחד. וגרנו באזור שנחשב ליוקרתי מאוד ברחוב אלקטור לנה, נולדתי בורשה פולין
מבקר קולנוע כעבדתי בתור עיתונאי . עשיתי תואר באוניברסיטת ורשה ובבית הספר הגבוה לעיתונות .ורשההייתי פעיל במכבי 

 .שדרן רדיוו
  

  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/וערתנועות נ/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

ני הצלחתי לברוח א. ובעצם את כל משפחתי חוץ מאחי ומבת דודתי, הם הרגו את ההורים שלי, לאחר שפלשו הגרמנים לפולין
 נסענוכ " אח,הגעתי לאוזבקיסטן ושם גרתי תקופהבמסגרת הצבא  .בהמשך הצטרפתי לצבא אנדרס. מזרחה לכיוון רוסיה

  . כאשר בדרך לשם עברנו במספר מדינות, לטהרן
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, מלחמהחיים אחרי ה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
 ....מטהרן עליתי לארץ ישראל בדרך לא דרך 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
 שם חייתי במשך שנים ,כורה נולדה בגבעתייםבתי הב. שם משה סנה גייס אותי להגנה, קיבוץ נגבהוהתמקמתי בהגעתי לארץ 

 גם כתבתי .כתבתי מאמרים לעיתון, עבדתי בעיתון פולניאביזרי חשמל ובערב ל בבוקר עבדתי בתור פועל במפעל .רבות
 .עשיתי מילואים ומשמר אזרחי במהלך השנים .ספרים

  .מיםהייתי נשוי שלוש פע. ושתי נינות, שישה נכדים,  בת ובן,יש לי שני ילדים
  
  
  

  אסא אופיר: ראיון
  2010יוני . פתח תקווה

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "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 



