
  

  "ְ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
   לאון:שם פרטי   קס:שם משפחה

  ההשואה ובתקופתפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
  Kes                                          |קס:  המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתטי לפני                                                          שם פר
  16.11.1936 :לידה נ / ז     Leon        |                                לאון:   המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                    מקום לידה                                           
  Chernovitz         |                                   רנוביץ'צ):       מחוז, ישוב(

   רומניה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  אנה אלצר:נעורים של האם ) שמואל( זיגפריד :של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  של האישה ):   מלחמהנשואה לפני ה/תה נשוי/אם היה(

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

  Chernovitz Bukovina                |               רנוביץ בוקובינה'צ):  מחוז, ישוב(

   רומניה:ארץ המגורים

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

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

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                                    אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
              1945 עד אפריל 1941 פודולסק דצמבר -מחנה ריכוז מוגילב?    אילו ומתי? ותהאם היית במחנ

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                             פודולסק-מחנה ריכוז מוגילב: מקום  השחרור
 

 4.1945תאריך השחרור  

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

  :בדרך לארץ
  

  שנת
 _ _ _ _:העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

 )בדרך הים

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


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

, 1940בשנת . לפני כן העיר הייתה מאות שנים תחת שלטון אוסטריה. רנוביץ תחת שלטון רומניה' בעיר צ16.11.1936 -נולדתי ב
  . מולוטוב העיר עברה לשלטון רוסיה- עקב הסכם ריבנטרופ

  .יה רופא שיניים ואמא תופרתאבא ה
  

  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 

  .התחילו רדיפות היהודים ומשפחתי הועברה מדירתנו לאזור הגטו. רנוביץ וחזרו הרומנים'עם פרוץ המלחמה הרוסים נסוגו מצ
 פודולסק -הגענו למחנה ריכוז מוגילב. רות עם חוטי ברזל משפחתי ואני נשלחנו עם טרנספורט ברכבות משא סגו12.11.1941 -ב

בשער המחנה כל אחד קיבל מכה בגב עם . והלכנו ברגל בבוץ ובשלג, מ מהמקום הורידו אותנו מהרכבת" ק18. שבטרנסניסטריה
ור ואיומים על ק, רעב, חיינו בצפיפות.  איש40בסך הכול , הכניסו אותנו לצריף קטן עם מספר משפחות. מקל מהשומר הרומני
הוריי חלו בטיפוס עוד במלחמת . התחילה מגפת טיפוס שרק מספר מועט של אנשים לא חלו בו, בנוסף לכך. חיינו על בסיס יומי
אנחנו ידענו שזה ". מחנה עם תנאים טובים יותר"מספר פעמים הגרמנים דרשו לקחת את הילדים ל. העולם הראשונה

כך נשארתי בשיחים . שכלבי הגרמנים לא העזו להתקרב אליהם,  אותי בשיחים קוצניים מאודולכן הוריי החביאו" משלוח לשמים"
עם שחרור המחנה אני והוריי היינו . עם נסיגת הגרמנים חיינו בתעלות קשר תחת אש כבדה ביניהם ובין הרוסים. עד סוף האקציה

  .רנוביץ'מי חזרנו לצואני וא, אבא גוייס לצבא הרוסי.  תזונה חמור עם בצקות ברגליים-בתת
  

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

הגבול לרומניה נסגר ונשארנו , כשאבא חזר. החלטנו לחכות לאבא. כאזרחי רומניה לשעבר, הייתה אפשרות להמשיך לרומניה
  .1971רנוביץ עד עלייתנו ארצה בשנת 'בצ
  

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

באי עבדתי ברופא צ) 25(רוב השנים . ל"על תקן אזרח עובד צה" ברזילי"התקבלתי לבית חולים . 1971עליתי לארץ בדצמבר 
  .אשתי עבדה כרופאת משפחה בקופת חולים כללית. במילואים ואורטופד בכיר בחדר מיון בבית חולים

  . יליד אשקלון,והבן צבר,  הבת הגיעה איתנו לארץ בגיל שלוש- יש לנו שני ילדים
  

 


	                                          "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 



