5

"לדֹורֹות" | סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
ְ

6

"לדֹורֹות" | סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
ְ
יד ושם

המשרד לאזרחים ותיקים

נספח
כל הפרטים בנספח זה אינם גלויים לציבור ואינם מיועדים לפרסום באינטרנט

אנא ספר/י על חייך בארץ
(ציוני דרך :לימודים/תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה/דורות המשך וכו'):

"לדֹורֹות"
ְ

פרטי קשר
שם משפחה:

שם פרטי:

שם משפחה קודם:

רחוב:

מס' בית:

עיר:

מיקוד:

מס' טל':

סיפורי החיים של ניצולי השואה החיים בישראל
שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה

דירה:
| | | | |

מס' טל' נייד:

ת.ז:.

כניסה:
|

|

|

|

|

|

|

|

|

דוא"ל:

האם הנך מעוניין/ת בהמשך טיפול שמטרתו בירור זכויותייך?

□

כן

□

איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור זיכרון השואה 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.

לא

שם משפחה ושם פרטי כיום

מידע כללי
שם משפחה:
כן

לא

האם הנצחת את שמות בני משפחתך ומכריך שנרצחו בשואה על גבי "דפי ֵעד" ביד ושם?
אם לא  -האם ברצונך לקבל בדואר דפי ֵעד למילוי עצמי? כן לא
העד? כן
אם לא  -האם ברצונך לקבל סיוע אישי במילוי דפי ֵ
לא
האם מסרת בעבר עדות מצולמת ליד ושם? כן לא האם את/ה מעוניין/ת למסור עדות? כן לא
האם ברשותך תיעוד מקורי מזמן השואה שתרצה/י למסור ליד ושם? אם כן איזה:
אחר ____________________________________________________________________________________
תמונות מכתבים יומן/זיכרונות חפצים
האם התקבלה תמונה של הניצול/ה בצירוף לשאלון? כן לא

לא יודע/ת

הסכמה לפרסום פרטים באינטרנט
מצהיר ,מאשר ומסכים כדלקמן:

נושא תעודת זהות מס'
אני ,הח"מ
מילאתי שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה.
אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אני מבין/ה ,יודע/ת ומסכים/ה ,שהמשרד לאזרחים ותיקים ו/או מי מטעמם יעלו את הפרטים
שמסרתי בשאלון כולל תמונה ,ככל שמסרתי ,או כל חלק מפרטים אלו ,לאינטרנט.
אני מצהיר/ה ומתחייב/ת ,כי אין ולא תהיה לי כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי המשרד לאזרחים ותיקים ו/או יד ושם
ו/או מי מטעמם בנוגע לפרסום פרט כלשהו מתוך הפרטים ,שמסרתי בשאלון.
תאריך:

חתימה:

אינני מסכים/ה לפרסם (אנא סמן רק אם לא חתמת בסעיף הקודם)

פרטי ממלא השאלון )אם ממלא/ת הפרטים אינו/ה הניצול/ה עצמו/ה(
שם משפחה:

שם פרטי:

עיר ,כתובת:

מס' טל':

קרבה לניצול:

שם הארגון השולח:

שם פרטי:

מס' טל' נייד:

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
יש לרשום שמות ומקומות באותיות דפוס )גם בלועזית( במקומות המסומנים .חובה למלא את השדות המודגשים.
שם משפחה לפני
המלחמה או בתקופתה

|

שם פרטי לפני
המלחמה או בתקופתה

|

מקום לידה
)ישוב ,מחוז(:

|

בלועזית

שם פרטי
של האב:

בלועזית

מין:
ז/נ

בלועזית

ארץ לידה:

השכלה/תואר אקדמי
לפני המלחמה:

תאריך
לידה_ _|_ _|_ _ _ _ :

שם פרטי ושם
נעורים של האם:

שם פרטי של האישה/הבעל
(האם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה):
מקום מגורים קבוע
לפני המלחמה
)ישוב ,מחוז(:

שם נעורים:

שם נעורים
של האישה:
ארץ המגורים:

בלועזית

|
חבר בארגון
או בתנועה:

מקצוע לפני
המלחמה:

מקום מגורים בתקופת המלחמה
(ישוב ,מחוז ,ארץ):
האם היית בגטאות? אילו ומתי?

האם היית במחנות? אילו ומתי?

הערות:
חתימה

תאריך מילוי

לשימוש משרדי בלבד :אושר ע"י

בתאריך

מקום
השחרור:
האם שהית במחנה
עקורים? שם המחנה?

גבעתיים  53108טל'*8840 :
המשרד ת.ד.
מוקדותיקים |
לאזרחים
המשרד
לפניותמוקד
לפניות ומשלוח השאלון |
 ,889ותיקים
לאזרחים
השאלון-
ומשלוח
www.ledorot.gov.il
| 02-5605034ברק 5112401
פקס :ת.ד  2512בני
טלפון , *8840 :פקס , 02-5605034 :דוא"לledorot@pmo.gov.il :

תאריך
השחרור_ _|_ _|_ _ _ _ :

מקומות/מחנות
בדרך לארץ ישראל:

לאן עברת/חזרת לאחר
השחרור (ציין מקום)?
שנת
העליה_ _ _ _ :

שם האנייה:
(אם עלה בדרך הים)

