
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

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 רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  בני  :שם משפחה

  
   אברהם:שם פרטי

  ופתההשואה ובתקפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

       בני   :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Beni בלועזית
                                                                                   

 :םשם נעורי

:       מין                     אוטו     :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Otto בלועזית
ז     נ /                                     

  :לידה תאריך

   הונגריה:ארץ לידה     ): מחוז, ישוב( מקום לידה   בלועזית
                                                                                                   

   זיגמונד:של האב שם פרטי   גיזלה:שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   :ארץ המגורים                          בלועזית 

                     
 

ית עובד ב :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
  דפוס

 תיכון: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
  

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

                                       
                                                                           

       ?  יאילו ומת? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  דכאו ומולדורף?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                                    גרמניה:     מקום  השחרור
 

 1945:  תאריך השחרור

 ? המחנהשם? האם שהית במחנה עקורים  הונגריה ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1947 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  
  

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(

  .אני הבן הגדול, נולדתי במשפחה של ארבעה ילדים
  

  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/תנגדותה/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

באוקטובר הוציאו אותנו לדכאו . 1944שהיתי שם ממרץ ועד אוקטובר ,  גויסתי לפלוגות עבודה של הצבא ההונגרי1944בשנת 
אחרי כמה ימי הליכה הצבא האמריקאי .  ואז יצאנו להליכה לכיוון לא ידוע1945כאן הייתי עד ).  עבודהמחנה(ומשם למולדורף 

  .ואחרי שלושה חודשים קיבלנו רשות לחזור לארץ מוצאנו, הם החזיקו אותנו בתנאי הבראה. שחרר אותנו
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, וחזרה הביתההשחרור : ציוני דרך(

החלטתי , אחרי כמה שבועות בנסיון כושל לבנות מחדש את בית הדפוס. אך לא מצאתי נפש חיה ממשפחתי, חזרתי לעיר הולדתי
  ".הבונים"קיבלו אותי בתנועת . לנסוע למקום אחר

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, וקהתעס/ לימודים: ציוני דרך(
 כשהתברר 1957שם קיבלתי את ענף הצאן לעבודה עד שנת .  שם היה גרעין של תנועת חוליות-עליתי ארצה אל כפר מנחם

. נוער לחמש שנים עד הצבא' חזרתי וקיבלתי ח. יצאתי ללמוד בירושלים לשנתיים. עבדתי בפקק לאחר מכן. שהמרעה בעייתי
חזרתי לעבוד כמורה במוסד ומתנדבים עם סיום תקופתם ושוב , אחרי שלוש חברות. המפעל הכימי של הקיבוץ" ארומור"עבדתי ב
   "ארומור"עבדתי ב

  . עובד בכל מקום שיתפנה, כיום אני גמלאי.  נכדים11- בינתיים גידלתי משפחה עם חמישה ילדים ו
  

 


	                                          "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 



