
  

  "ְ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

  רוברט מיכאל:שם פרטי  פינאלי: שם משפחה

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

   בלועזית                                                    פינאלי    שם משפחה לפני 
  Finaly                              :             המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

:      מין   14/04/1941 תאריך  בלועזית                                                             רוברט מיכאל שם פרטי לפני
 לידה נ  /ז    Robert Michael|:                                                המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                                                                      גרנובל צרפת  מקום 
 |):                                                              מחוז, ישוב(

  צרפת :ארץ לידה

  פריץ שם פרטי  אנני שם פרטי ושם 
 :עורים של האםנ :של האב

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

  בלועזית                                                        לטרונש  מקום מגורים קבוע 
 La Tronche                                      לפני המלחמה              

 |):                                                   מחוז, ישוב(

 צרפת :ארץ המגורים

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

  גרנובל צרפתפת המלחמה   מקומות מגורים בתקו
 ):                                                                            ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?   אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
 וני                                                                             לא הייתי בבית פעוטון עיר?  אילו ומתי? האם היית במחנות

 
       

                                                                                                
                                                                                                                   

                                                                                                                                              

   אחרי מערכת מישפטית1953צרפת  :מקום  השחרור
 

 07/1953תאריך השחרור  

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


  הית האם ש  .ישראל גדרהחזרת /לאן עברת
 ?)ציין מקום(השחרור  ?שם המחנה? עקורים

  ספרד,צרפת איטליה  מחנות/קומותמ  שנת  אל על:שם האנייה
  :בדרך לארץ 1953: העליה  אם עלה (

 )בדרך הים  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)ארגוןחברות ב, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  . ונשלל מאבי מלעסוק במקצועו כרופא1939גורשו מאוסטריה ב ) שורץ(אבי פריץ פניאלי ואימי אני פניאלי 
  הגיעו לצרפת והתיישבו בלה טרוש בקרבת גרנובל אבי היה במחנות עבודה בצרפת

אחי נולד באותו מקום ב .  ימים שמי העיברי ראובן8 עברתי ברית מילה בהיותי בן 14/4/1941אני רוברט נולדתי בלה טרוש ב 
  . הועוברו לדרמסי ומשם נשלחו לאושוויץ ולא חזרו משם1944י הגסטפו בפברואר " הואי נעצרו ע3/7/1942
  .י אחיות והועברנו לפעוטון עירוני בגרנובל "נאספנו ע

  . להן שאנחנו בחיים דודותי אשר ברחו כאשר נודע1945ב 
בנו " טיפלה" ומתאריך זה הכנסיה הקטולית 8/1948הוטבלו לנצרות ב . ביקשו מגברת  ברוין להעביר אותנו למשפחה היא סירבה

 גדרה נהלו משפטיים באמצעות משה קלר בגרנובל נגד הכנסיה וגברת ברון  על מנת – יהודית ומשה רוזנר –דודי אשר חיו בארץ 
 בעזרת הסוכנות 7/1953 עלינו ארצה  ב 1953מערכת המשפטית הסתיימב בגרנובל צרפת  ב . נחייה איתם בגדרהשנחזורליהדות ו

  .ומאז אחי ואני היינו בבית דודינו בגדרה עם שני הילדים שלהם מירים ומיכאל. היהודית ועליית הנוער
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש:  דרךציוני(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמז ברית האווקואציה למרכ/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
   



  

  

  

  

  

  

  

  

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

  

  
 י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ שפחהמ, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

 


	                                          "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 



