
  

  "ְ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

   סימה:שם פרטי   בלומנטל:שם משפחה

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

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
                           |                    שטיין:  המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 27.12.1922: לידה נ/    ז  |:                                                המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                                                             מקום לידה  
                   |                                  סלטינה):מחוז, ישוב(

 כיה' צ:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  ססה:נעורים של האם  אברהם:של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

 |):                                                   מחוז, ישוב(

  הונגריה:ארץ המגורים

  ואר אקדמית/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :   או בתנועה                       תופרת:  המלחמה : לפני המלחמה

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

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                                    אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                    אושוויץ?     אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                       בודפשט:   מקום  השחרור
 

תאריך השחרור  
5.5.1945 

  האם שהית במחנה 
 ?שם המחנה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן עברת
 ?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
  :בדרך לארץ

  שנת
 1948: העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

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

  .הייתי בבית והלכתי ללמוד תפירה. שם לא נתנו ליהודים ללכת לבית ספר. כיה עברנו להונגריה'מצ
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, ות מוותמחנות וצעד, 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 
  .1945 העבירו אותנו לאושוויץ ושם היינו עד השחרור במאי ים הגרמנ1944במאי 

  .ארגון הפועל המזרחי עזר לנו ביציאה לארץ. אחר כך היינו בסודטים ומשם עברנו לבודפשט
בה היו , באמצע הדרך האוניה טבעה והעבירו אותנו לאוניה כנסת ישראל. עברנו ליוגוסלביה ויצאנו באוניה אנסטסיה לכיוון חיפה

  .יש א3000
  

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

 11שם היינו . האנגלים תפסו אותנו בהגיענו לחיפה והעבירו אותנו לקפריסין. הגענו ליוגוסלביה ועלינו ארצה באוניה כנסת ישראל
  .1947 שם התחתנתי בשנת .ם בנינו לעצמנו אוהלחודשים וג

  .גרנו שם בצריפים. שם נולדה בתי, בארץ הגענו לעתלית
  

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

אחרי כמה זמן קיבלנו שיכון . שם הייתי עקרת בית. רנו בבית בשכר דירהג. אחרי שלושה חודשים בעתלית עברנו לפתח תקווה
  .בפתח תקווה באמצעות הפועל המזרחי

  .עד אז עבדתי מעט בתפירה. שם גרה הבת הגדולה,  עברנו לבית מאיר1980בשנת 
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
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