
 

  "ְ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
  שטרן :שם משפחה

  
   חיים:שם פרטי

  תההשואה ובתקופפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
        שטרן  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Stern בלועזית

                                                                                   
 :םשם נעורי

:       מין                       חיים   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Haim בלועזית
ז     נ /                                     

 4.6.1925 :לידה תאריך

   רומניה  ): מחוז, ישוב( מקום לידה   רומניה:ארץ לידה   בלועזית
                                                                                                   

   משה:של האב שם פרטי   שרה רבקה:שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים                           בלועזית

                     
 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה  נגר :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
  תורניבית ספר יסודי וחינוך                                   

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

                                                                           
 גטו בודפשט      ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
    ןכצקירנמטהאוזן וגו?    אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

                                                        ןכצקירנגו:       מקום  השחרור  1945:  ורתאריך השחר
  

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

  
  

 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  תאודור הרצל

  בלגיה :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1947 :עליה שנת

  
  

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


 

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

  . אני הייתי הבכור-היינו ארבעה אחים ושתי אחיות. 4.6.1925-נולדתי ב
  .למדתי ועבדתי בנגרות בבודפשט. למדתי בלימודים תורניים ובבית ספר יסודי

  !ייקום דמם' ה, זכר צדיקים, נרצחוכל השאר . מכל משפחתי אני היחיד ששרד
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

 יהודי לא/ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

, הנס שמו, אס שהכרתי מבית הספר.חייל אס. ונצקירכןמשם לקחו אותי למחנה מטהאוזן וג,  לקחו אותי למחנה עבודה1944בשנת 
לא , איני יודע מי זה היה.  גרמני שאיני מכיר הציל אותי מבור מוותחייל, כמו כן. הציל אותי מעונש מלקות שיכל לגרום למוות

  .יכולתי לראות בגלל מכות שקיבלתי בראש ובעין
  

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

משם נסעתי . לא נשאר שם אף אחד, לאחר מכן חזרתי לכפר הולדתי. ג בלבד" ק33שקלתי , וליםאחרי השחרור הייתי בבית ח
  .י הבריטים"אך גורשתי לקפריסין ע, מבלגיה הגעתי ארצה. לאיטליה ולבלגיה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'המשך וכודורות / משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
 התחתנתי 1950בשנת . עבדתי כסבל בנמל חיפה). עיוורון חלקי מהמכות שקיבלתי(אחרי שהגעתי ארצה לא התגייסתי עקב נכות 

   .בזה עסקתי עד הפנסיה. התחלתי לנהל עסק משפחתי של הלבשה, אחרי שנולד בני הבכור, 1954בשנת . וגרתי בחיפה
  .יש לי בן ובת

  

 


	                                          "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 



