
  

  "ְ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

  הזרט :שם פרטי   יונס:שם משפחה

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

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
  Moller                 |                        מולר:  המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
  15.6.1920 :לידה נ/    ז  Therese     |                                    טרזה:  המלחמה או בתקופתה

   בלועזיתה                                                               מקום ליד
 Hamburg             |                                   המבורג):     מחוז, ישוב(

   גרמניה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  מינה:נעורים של האם  זאב:של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  של האישה ):   נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/יהאם ה(

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

 Amsterdam              |                             אמסטרדם):  מחוז, ישוב(

   הולנד:ריםארץ המגו

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

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

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                                    אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                       בלזן-ברגן, וסטרבורג? אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                     טרוביץ בגרמניה:     מקום  השחרור
 

 תאריך השחרור  

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

  :בדרך לארץ
  

  שנת
 1946: העליה

  : שם האנייה
   עלה אם(

 )בדרך הים

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(

יה בהמבורג עד שנת מקום המגורים שלנו ה. אבי היה סוחר טבק ואמי עקרת בית. 15.6.1920-נולדתי בהמבורג שבגרמניה ב
למדתי עשר שנים בבית ספר פרטי גרמני ואחר כך בבית . גדלתי במשפחה חילונית מתבוללת עם אח ואחות צעירים יותר. 1938

  . אחרי זה קיבלתי הכשרה כטכנאית רנטגן אצל רופא פרטי יהודי במכון רנטגן. ספר לניהול משק בית
אחרי הכיבוש הגרמני של . בדתי שם בתור טכנאית רנטגן בבית חולים יהודיע.  עברה המשפחה לאמסטרדם שבהולנד1938בשנת 

  .דרכונים של פרגוואי עבור כל המשפחה, באמצעות משפחה בשויצריה, הולנד קיבלנו
  

  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 

שם עבדתי כאחות .  נשלחה למחנה מעבר וסטרבורגוכל המשפחה מלבד אחי,  עצרה אותנו המשטרה ההולנדית1941בשנת 
הודות לדרכונינו הפרגוואיים . בלזן-  נשלחתי עם אמי ואחותי לברגן1943בשנת . אבי נפטר במחנה מהתקף לב. וכאחות רנטגן

 כך .אס.עבדתי שם בכל מיני עבודות וגם במטבח תחת השגחת אנשי אס. החזיקו אותנו בצריפים לחוד ולא שלחו אותנו לאושוויץ
  .ולא גווענו ברעב, יכולתי להגניב אוכל לאמי ואחותי

  

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

ושלחו אותנו לגרמניה . אס.וי אנשי אסהעמיסו את כל בעלי הדרכונים לרכבת בליו, 1945כשהצבא הבריטי התקרב למחנה בשנת 
בסוף עצרו אותנו חיילי הצבא האדום בטרוביץ . יצאנו לחפש אוכל בשדות, כשהרכבת נעצרה. תחת הפצצה של בנות הברית

מאות מתו בנסיעה ואחר מכן . אחר כך הם שיכנו אותנו בבתים גרמניים. אס ושיחררו אותנו.הרגו את אנשי האס, שבמזרח גרמניה
. הם נתנו לנו קצת מרק ולחם. אספנו אוכל בבתים וגם ביקשנו מהחיילים הרוסים. גם אחותי חלתה אבל התגברה.  הטיפוסממחלת

האמריקאים שלחו משאיות . שעקבותיה נעלמו" אבודה"בסוף הצליחו כמה בחורים שלנו לאזור האמריקאי ולספר על הרכבת ה
שם קיבלנו חדר קטן מהממשלה ההולנדית ומנת אוכל אחת .  בחזרה לאמסטרדםמשם שלחו אותנו. לטרוביץ והובילו אותנו לליפציג

שהיה חייל , עד שפגשתי את בעלי לעתיד, וינט'אני עבדתי בתור מזכירה בג. אחותי ואחי שכבו זמן ממושך בבתי חולים. ביום
על סיפון , ם כלות של חיילים יהודיםעם שישי, ואני הגעתי אחרי חצי שנהבעלי חזר לארץ . התחתנו באמסטרדם. בבריגדה היהודית

  .אוניה אנגלית
  

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

  .שם חיכה לי בעלי והביא אותי לקיבוץ שבו היה חבר,  לחיפה1946הגעתי לארץ בספטמבר 
  

 


	                                          "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 



