
 

  "ְ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
  צייזלר :שם משפחה

  
  שרגא :שם פרטי

  קופתההשואה ובתפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

         צייזלר:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Ceizler בלועזית
                                                                                   

   : נעוריםשם

:       מין                         פרי  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Feri בלועזית
ז     נ /                                     

 :לידה תאריך
15.3.1924  

  אונוד  ): מחוז, ישוב( מקום לידה Onod בלועזית  הונגריה :ארץ לידה
                                                                                                   
  שלום דב :של האב שם פרטי  גוקה, שיינדל, יפה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  ):  נשואה לפני המלחמה/שויתה נ/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                           אוסופאיי:   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  הונגריה :ארץ המגורים           Osupay   בלועזית 

                     
 

סוחר  :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
  בחנות בגדים

 שש כיתות: לפני המלחמה אר אקדמיתו/השכלה
  

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

                                       
                                                                           

  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

   )וקת מזון לחייליםחל(סולניק ?     אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

  סולניק:         מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

 ?ם המחנהש? האם שהית במחנה עקורים  פוקשן ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  
  

 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  התקווה

  איטליה וקפריסין, אוסטריה :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1949 :עליה שנת

  

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(

  .עבדתי כסוחר בחנות בגדים. היינו שישה 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/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
, י הרוסים"י עאחרי חצי שנה ברחתי ונתפסת. שם עבדתי במחסן מזון לצבא הגרמני ולצבא ההונגרי.  נלקחתי למחנה עבודה20בגיל 

  .ברחתי ברכבת משא של בגדים לכיוון אירופה. העברתי סחורות לצבא הרוסי, שם שהיתי חצי שנה. ונשלחתי לפוקשן ברומניה
  

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

  .והחלטנו לעלות ארצה, )שהגיע שלושה חודשים אחריי(פגשתי את אבי ואחי , חזרתי הביתה 21בגיל 
  .מנדלזון) מגדה( בקפריסין עם מלכה 1948התחתנתי בשנת 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  .1954 ובני יעקב נולד בשנת 1950בתי יפה נולדה בשנת . רצהעלינו א

  

 


	                                          "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 



