
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים 

 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
    רינה:שם פרטי    וקסמן:שם משפחה

  קופת השואהפרטים אישיים לפני ובת                                  
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

   בלועזיתשם משפחה                                                             
 Ceisar                                              |קיסר:    לפני המלחמה

   קיסר :שם נעורים

  בלועזיתשם פרטי                                                                 
 Rina                                                 |רינה:    לפני המלחמה

:      מין
 נ/    ז 

  תאריך
  09.12.1922 :לידה

   בלועזית                                      מקום לידה                         
 Vaisenfels                                                |ויסנפאלס):  מחוז, ישוב(

    איטליה:ארץ לידה

  שם פרטי
     סטאפן:של האב

  שם פרטי ושם 
   אנה:נעורים של האם

  הבעל   /שם פרטי של האישה
 --------------------------):   לחמהנשואה לפני המ/אם נשוי(

  שם נעורים
 --------------------:  של האישה

  בלועזית                               לפני המלחמהמקום מגורים קבוע 
 Vaisenfels                                      |ויסנפאלס):           מחוז, ישוב(

  ארץ מקום
  ול אוסטריה  איטליה גב:המגורים

  תואר אקדמי/השכלה
  בית ספר מקצועי: לפני המלחמה

  מקצוע לפני 
    תופרת: המלחמה

  מקומות מגורים בזמן מלחמה                                                                                 
                                                                  אוסטריה):           ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                                    לא?   אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
                      ?                                                   אילו? האם היית במחנות

                                                                באוסטריה-כן                                          
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                          השחרורמקום  
 ריה                      אוסט

 1945 השחרור תאריך 

  האם שהית במחנה 
    לא?איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
  מחנה אנגלי–אוסטריה      ?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
  ----------   :בדרך לארץ

  שנת
 1948 :העליה

  שם 
   אנייה איטלקית:האנייה



  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: סותנקודות להתייח(
  .  אימא שלי הייתה עקרת בית. אני בת יחידה

  .אבא שלי עבד בבית חרושת לברזל

  .להיות תופרתלמדתי . בבית ספר מקצועילמדתי  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש:  להתייחסותנקודות(

השחרור וחזרה , לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ותפקידים ביודנראט
אווקואציה /נויפי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם; הביתה

   :)מ"למרכז ברה
  .אני וההורים שלי  ברחנו לאוסטריה, כשהנאצים נכנסו לאיטליה למקום שגרנו

  . אבא שלי ברח לפרטיזנים והצטרף אליהם. הם לקחו אותי למחנה. מאוחר יותר הנאצים נכנסו לאוסטריה

  . או אותה ולקחו אותיהם לא מצ. אימא הצליחה להתחבא טוב כאשר הנאצים נכנסו לבית באוסטריה

  . כך אימא נשארה בבית

  .סבלתי מאוד מהתנאים הנוראיים שהיו במחנה. במחנה הייתי תופרת את המדים לחיילים הגרמניים

  .מהמחנה קיבלתי שכפת וגם עיבדתי יכולת שמיעה באוזן אחת

  .אבא שלי נלחם עם הנאצים וחזר בתום המלחמה

  . בנות הברית שיחרר אותנו שנים עד שהצבא של3הייתי במחנה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה  /נא ספר
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(

  .   ישר נקלטתי למשפחה של בעלי1948כאשר עליתי לארץ ב

  .בני  המשפחה עסקו במסעדנות.  אביב-המשפחה של בעלי הייתה גרה בתל

  . את בעלי הכרתי במחנה אנגלי אחרי השחרור באוסטריה

  . אני נשאבתי לעבודה במסעדה

  .כשהמסעדה נסגרה עבדתי בתור תופרת ומוכרת בחנות בגדים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
דורות המשך , משפחה, ו תרבותיתפעילות ציבורית א, שירות צבאי, תעסוקה, לימודים: נקודות להתייחסות(

  ):'וכו
  . בתום המלחמה ההורים נסעו ליוגוסלביה

  .  עלינו לארץ1948ב, אני הכרתי את בעלי באוסטריה וכשנולדה לי בת

  .עבדתי בתפירה  ובתור מוכרת. עסקתי במכירות

  .  בעלי  היה מורה דרך לטיירים.יש לי בת אחת שיש לה שני בנים ונכדה

  .מאז שבעלי נפטר בת שלי נכנסה באופן זמני לגור איתי.   שנים3.5 לפני בעלי נפטר

  .יש לי מטפלת מביטוח לאומי שבאה שלוש פעמים בשבוע

  .בתור מזכירה רפואית'' מכבי''בת שלי עובדת בקופת חולים 

  . זה מה שקיבלתי מהמחנה–עכשיו אני בקושי שומעת 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
	נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



