
  

  "ְ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

  מאיר:שם פרטי  ציגוק: שם משפחה

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

   בלועזית                                                 צילג    שם משפחה לפני 
 Csillak                       :                    המלחמה או בתקופתה

  'ורג'ג:שם נעורים

:      מין   30/11/1931 תאריך  בלועזית                                                               שם פרטי לפנ
 לידה נ / ז    Syory|:                                                המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                                                                         מקום 
 Budapest                                                  בודפשט): מחוז, ישוב(

  הונגריה:ארץ לידה

  זולטן שם פרטי  מלויןשם פרטי ושם 
 :נעורים של האם :של האב

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

  בלועזית                                                            מקום מגורים קבוע 
                                            בודפשטלפני המלחמה         

 Budapest                                   |):                 מחוז, ישוב(

 הונגריה :ארץ המגורים

   תואר אקדמי/השכלה  חבר בארגון                             מקצוע לפני   
  :  או בתנועה:                                   המלחמה : לפני המלחמה

  ודפשטב)כניראה(גרה בצרפתמקומות מגורים בתקופת המלחמה   
 ):                                                                            ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
  בודפשט?   אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
 ?  אילו ומתי? האם היית במחנות

 
       

                                                                                                
                                                                                                                   

                                                                                                                                              

  בודפשט :מקום  השחרור
 

תאריך השחרור 
17/1/1945  

http://www.ledorot.gov.il/


   האם שהית   בודפשטחזרת /לאן עברת
 ?)ציין מקום(השחרור  ?שם המחנה? עקורים

  קפריסין  מחנות/קומותמ  שנת   ישראלכנסת:שם האנייה
  :בדרך לארץ 1947: העליה  אם עלה (

 )בדרך הים  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  . אחים בדירה קטנה במרכז בודפשט3הורים ו
  אבי סנדלר ואימי עקרת בית

  . סבירה גרנו בדירה גדולה שהיה בה מאה דייריםאך חיה בצורה, משפחה ענייה מאוד
  .שירותי מחוץ לדירה

  "יהודי"רוכזנו בבית 
  עד לשחרורר" מוגן" הילדים לבית 3משם הועברנו 

  .אחי גוייס לצבאי ונהרג באוסטריה אימי נרצחה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
  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 
   

  



  

  

  

  

  

  

  

 י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  חזרנו לביתנו , 45 ינואר 17שוחררנו ב 
  .הצטרפתי לתנועת גורצוויניה מכבי הצעיר

  . עליתי לאוניית כנסת ישראל1946בנובמבר 
  . עלינו ארצה1947 חודשי שהיה בקפריסין ב 10

  ת"שנתיים בית ספר גננות לואילנותבפ
  עלייה לקרקע בכפר דניאל ליד גמזו 

  גיוס ללחייל בצבא ההגנה 
   נכדים16 ילדים היום 4

  .היום גמלאי
  

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

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

 


	                                          "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 



