"לְ דֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי :נפתלי

שם משפחה :וינר -אבנרי

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

שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה :וינר
שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה:

נפתלי

בלועזית Weiner

שם נעורים:

בלועזית Naftali

מין:
תאריך לידה:
ז  /נ 31.5.1926
ארץ לידה :רומניה

מקום לידה )ישוב ,מחוז( :רדאוץ

בלועזית Radautz

שם פרטי של האב :ישראל

שם פרטי ושם נעורים של האם :לוטי ושלר

שם פרטי של האישה/הבעל )אם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה(:
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה :
השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה:
עממי וגימנסיה
מקומות מגורים בתקופת המלחמה )ישוב ,מחוז ,ארץ(:

בלועזית

Radautz
מקצוע לפני המלחמה:
מכונאי רכב
מוגילב -פודולסק אוקראינה

שם נעורים של האישה:
ארץ המגורים :רומניה
חבר בארגון או בתנועה:
הנוער הציוני

האם היית בגטאות? אילו ומתי?
האם היית במחנות? אילו ומתי?
מקום השחרור:

מוגילב 1941-1945

מוגילב -פודולסק

האם שהית במחנה עקורים? שם המחנה?
מקומות/מחנות בדרך לארץ :קפריסין

תאריך השחרור3.1945 :
לאן עברת/חזרת לאחר השחרור )ציין מקום(? רומניה
שנת עליה1949 :

שם האנייה )אם עלה בדרך הים(:
Pan Cresent

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:
אני בן יחיד .למדתי בבית ספר עממי ארבע שנים ובגימנסיה ארבע שנים.
למדתי מכונאות רכב ועבדתי במקצוע עד הגירוש.

נא לכתוב בגוף ראשון

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)ציוני דרך :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים
ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי
סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה ,פינוי/אווקואציה למרכז ברית המועצות(:
את אבא עצרו עם יהודים אחרים בעיר .גירשו אותי עם ההורים בשנת  1941ברכבת בקר .עברנו בגשר של נהר הניאסטר .ריכזו
אותנו באולם קולנוע במוגילב .מהנדס יגנדור ,שהכיר אותי ואת משפחתי ,סידר לי אישור להשאר במוגילב ולעבוד בשיקומה,
במפעל  .Turntoriaהמפעל נתן שירות לצבא הגרמני והצבא הרומני במשך השנים .היה לנו מקום מגורים בבית ספר לשעבר22 ,
איש לכיתה .לא היה חימום .פעם בשבוע הלכנו לגטו להחליף בגדים באוכל .הייתי גם חולה בטיפוס וירדתי מאוד במשקל .אמא
נפטרה מטיפוס ,וקיבלתי ארגז קבורה ממנהל המפעל .בקבר הייתה מצבה ביוזמתי .בטרנסניסטריה נפטרו  14איש מהמשפחה שלי.
אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
בשנת  1945שוחררנו אני ואבי .עברנו במעלה הנהר ניאסטר והגענו לאטקי .הלכנו ברגל דרך בסרביה והגענו לעיר צ'רנוביץ
שברומניה .נשארנו אצל הדוד והדודה יומיים .משם הגענו לעיר הולדתי .שם נשארתי עד שנת  ,1947בסוף שנת  1947עזבתי
לכיוון ישראל .הבריטים תפסו אותנו וגירשו אותנו לקפריסין .שם הייתי  13חודשים.
נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
התגייסתי מייד ושירתי בחיל האוויר כמכונאי .אחרי השחרור המשכתי לעבוד כאזרח עד  .31.12.1985היום אני גמלאי.

