
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  לקס  :שם משפחה

  

  צבי  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           לקס : איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
Lex  

 
  צבי  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
 Tsibi                                         

: מין

                    זכר

 

  02/05/1927 :לידהשנת 

 

   ' סליץ: עיר לידה

  

       בלועזית
Slitz                                           

  כוסלובקיה 'צ :ארץ לידה

 
  מאיר  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  בלנקה  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    ' סליץ: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Slitz 

  כוסלובקיה 'צ :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  ' סליץ              )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
גטו חוסט מתאריך :  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 כחצי שנה 01/04/1944
   בלועזית

     Khost Ghetto                                                                                                                             

: ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  יחרורעד ש 01/09/1944בירקנאו מתאריך  אושויץ
   

  בלועזית
Auschwitz-Birkenau  

                                                                   בירקנאו אושויץ :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

   1945ינואר : תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

עליתי ישר : לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

    לישראל 

  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

1945 
: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " ההגנה"אוניית 

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

יחסית נורמטיבית עד פרוץ הילדות שלי הייתה ילדות  .כיה למשפחה בעלת חמש נפשות'שבצ' יירה בשם סליץגדלתי בע

ולאחר פרוץ המלחמה הופרדתי  ,)יהודים וגויים(בבית ספר מעורב אינני זוכר הרבה מילדותי אך זכור לי כי למדתי  .המלחמה

  .ממשפחתי

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

, ט בגבול פוליןלאחר מכן נלקחנו לגטו חוס .וריכזו את כל היהודים' נכנסו הגרמנים לתוך העיירה סליץ 1944בחודש אפריל 

לפנות את הגטו אל מחנה  הייתי שם כחצי שנה עד אשר התחילו, שם העבידו אותי בעבודות פרך שונות .רומניה והונגריה

שבו .1945למעשה עד שחרור המחנה בשנת במחנה ההשמדה שהיתי  .1944אמצע שנת ב תההשמדה אושויץ בירקנאו לקרא

  .נאלצתי לשרוד בגפי

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

וירדתי " ההגנה"ומשם עליתי על אוניית מעפילים בשם  .לעבר יגוסלביהממחנה ההשמדה אושויץ נסעתי ברכבת לאחר השחרור 

  .משם לקחו אותי בהסעות לנתניה .ופי עתליתבח

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

ועד סיומה  1947חרור בשנת השתתפתי במלחמת הש .לצבא שם שימשתי בתפקיד סמל רכב מיד שעליתי לארץ ישראל גויסתי

  .פסקתי לעבודשבה ה  2002שנה עד שנת  52כנהג מונית  לאחר שהשתחררתי מהצבא עבדתי .1949ב

 

  2013מרץ  ,נתניה, זוהר אלטמן :ראיון

  


