
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  חנוך  שחר

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Fisher   פישר  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   ועזיתבל

      Ivo, Jirka 12.3.1935 נ / ז     ירקה, איוו 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Prague כיה'צ  פראג 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 אולגה  יוסף
  ):  י המלחמהנשואה לפנ/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
         Rakovnik  כיה'צ  ראקובניק, פראג 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                    

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  1942-1945טרזין 

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1945 טרזין

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  כ בית יתומים בפראג"כנסיה ואח 

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  איטליה, פראג, אוסטריה 1949  עצמאות
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  .אימי גם למדה שם והתגוררנו בזטף. נולדתי בפראג

  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 

קובניק איוספה בר -אימי הסתירה אותי אצל סבתי.  הגרמנים נכנסו ואספו את יהודי פראג לגטאות בפרוורי פראג1939בשנת 
 הלשין עלינו סלובקי והיינו חייבים 1942-ב. ברחוב סטפנסקה, בפראג, והיא עצמה הסתתרה אצל חברתה לספסל הלימודים

אימי הייתה בחודש .  איש לטרזין800משם לקחו אותנו בטרנספורט של . אימי וסבתי,  אני-להתייצב בתחנת רכבת קלדנו
 נפטרה אחרי התינוקת.  אנשים801 בשם אווה ובשל כך רשמו בטרנספורט תינוקתילדה ובכניסה לטרזין התשיעי להריונה 

  .)ברשותי  תעודת פטירה. (שישה שבועות מסיבה לא ידועה
הופרדתי מאימי והיא נשלחה מזרחה , נפטרההתינוקת לאחר שאחותי  . בחדרבתחילה הייתי ביחד עם אימי ועוד שתי אמהות

,  הרצחדרךמפורטת על המשלוח כולל מספרו ווברשותי עדות מלאה ). נמסר להם שהם הולכים לעבודה(להשמדה באסטוניה 
  . רנספורטאותו טשתי ניצולות ממפי שקיבלתי 

דולה עבור הצלב האדום ולאחר מכן גם השתתפתי בסרט התעמולה של השתתפתי בהצגה ג. אני הועברתי למעון ילדים בטרזין
של עבור בניית בריכת השחייה להייתי עד לתיאטרון בובות שהיה בטרזין ו. ברשותיהיום שקטעים ממנו נמצאים , הגרמנים

סרט וגם  נשלחו כל משתתפי ה,"ר מעניק ליהודים עיררהפיה"קרא שנסרט של הלאחר ההסרטה השנייה . נשות הגרמנים
היא הצליחה בדיוק , לפני המשלוח,  לאחר שספרו אותנו: שלההאותי הצילה אישה אחת בזכות התושיי. הילדים להשמדה

ליהציה הסמוך ששרפו כפר הכבשים היו מ. (שהיה בחווה חקלאית בטרזין של הגרמנים, להסתיר אותי באסם של כבשים
לאחר מכן הצטרפתי . שלא ראיתי גרמניםכ שהיו עבור הכבשים ויצאתי הסתתרתי לבד כמה ימים בין קוביות התבן). הגרמנים

  .לקבוצה של כמה מבוגרים עד תום המלחמה
  

 


	                                         "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 



