
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול
  

  .איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים
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  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  ויזל

  :שם פרטי

  אהרן

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  ויסל

 בלועזית
Wiesel  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  אהרן

  בלועזית

Aaron 
:                     מין

 זכר
  :לידהשנת 

2/8/1935 
  :  עיר לידה

  צ וקווינה רומניה'ראדאו

  בלועזית

Radautz 
  :ארץ לידה

Rumania 
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  חיים ויזל

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 מלכה הובר
  :     קבועלפני המלחמהמקום מגורים 

  צ וקווינה רומניה'ראדאו

  בלועזית

Radautz and 
Covina Romania 

  :ארץ המגורים

Romania 

  :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(
 

  :המלחמהמקצוע לפני 

  )מורה, סנדלר, תלמיד(
  

  :או בתנועה חבר בארגון

  )עקיבאבני , השומר הצעיר, ר"בית(
  

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

 בוגונוסקי -רוסיה, אוקראינה, רנוביץ'צ
  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 גמסרי, פוטייצ, גליציה
  בלועזית

Galicia, Foteitz, Gmsri  

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

 בלועזית
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 בגרמניה

  :  תאריך השחרור
1945 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  )ואיטליה

  

 

  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  רנוביץ'צ



 

  עד מתיציין ממתי , במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנתעליה

51  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  טרנסילבניה

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  לא זוכר את כל הפרטים– 5הייתי בן 

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

, במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
במי נעזרת או אולי למי , האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחההשתתפות ב

  ):עזרת
  
  

  .הסתתרנו רב הזמן  5אני הייתי צעיר בן , גם לאחים שלי היו שמות בדויים , אדולף הובר - הסתובבתי בשם בדוי

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  
  

שם לא היינו הרבה  – 1945 - רנוביץ ב'האמריקאים שיחררו אותנו ומשם חזרנו בחזרה לצ, י חיילים רוסים"בהתחלה נתפסנו ע

  צ'זמן ועברנו משם בחזרה לרומניה לראדאו

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  
  

אחותי הייתה לפני כולם ,אימי כבר הייתה בארץ היא הגיעה לפנינו–כאשר עלינו ארצה חיינו בהתחלה במעברה ליד העיר חיפה 

  .אחותי ואימי לקחו את כל אחיי לעיר צפת,  1948היא הגיעה ב –פה בארץ 

  

כמו כן שייזכרו תמיד  -שלא יעברו את מה שעבר עליי –בר כזה המסר שאני רוצה להעביר לדורות הבאים הוא שלא יהיה יותר ד

  .מהיכן הם באו ואת השואה

  
  

  2014מרץ , צפת : ראיון

  

  

  


