
 

  "ְ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

  בוקיש  :שם משפחה

  

  זאב  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           בוקיש : איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
  

Bokis 
  זאב :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
 Wolf                                         

: מין

                    זכר

 

אוקטובר  :לידהשנת 

1942  

 
  גליציה :  עיר לידה

  

       בלועזית
 Galicia                                          

  גרמניה  :ארץ לידה

 
  יוסף בוקיש :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  אסתר  :נעורים של האםשם פרטי ושם 

 
                                                    גליציה : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Galicia 

  גרמניה  :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(

  

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

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                      :הנך אדם חופשיהמקום בו נודע לך כי 

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במחנות מעצר בקפריסיןבמידה והיית 

  

  :עליה שנת

1949 
  :ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " תאודור הרצל"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                                                                                                                                         

בוכנוולד ואימא אבא היה במחנה ריכוז , בגליציה  שבזמנו הייתה שייכת לגרמניה בזמן המלחמה 1942נולדתי באוקטובר  בשנת 
  .ואחי הסתתרו בעזרת חברים וכך עברנו את כל תקופת השואה

  

  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

בהתחלה התחבאנו וחששנו מהגרמנים , אבא ברח מהמחנה עבודה בוכנוולד ועלה שמונה מאות קילומטר ברגל חזרה אלינו 

מא פנתה למפקד הרוסי ואמרה לו שאנחנו יא, לקראת סיום המלחמה נכנסו הרוסים והיו חששות גם מהם ואחר המקרים שעלו 

במקרה הקצין הזה היה יהודי וגם נתן .. שאל אייך אני אדע שאתם יהודים אז היא אמרה לו את שמה ישראל יהודים אז הוא 

היה עוד מקרה שישבנו במקלט עם אנשים אחרים ושמר , הוראה לאחד החיילים שלו שישים אותנו בחדר נפרד ודאג לנו לאוכל 

מא שלנו את יהאנשים במקלט והוא אמר את זה לא' הכדורים כמס 'עלינו חייל רוסי ואחי הבחין שהוא מלא כדורים במחסנית מס

מא שמעה ימא שלחה אותו לחפש את הקצין היהודי רוסי שהוא בא והפריד אותנו מאחרים למחרת אימה שהחייל עשה ואז א

התחבאנו בו שלנו כנס כי באזור ש הישרדות אנחנו רואים את ה) אלה רק חלק מהאירועים שעברנו (שכולם נהרגו במקלט הזה 

  קילומטר מאושוויץ ומתחת לאסף שלנם שרדנו את המלחמה הזו  35היה למעשה במרחק  של 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

גרמניה ושם כבר טופלנו על ידי גורמים יהודים וקיבלנו דיור לאחר המלחמה בחלוקת האזור בתור יהודים החלטנו לעבור למערב 

אוניית , זמני בגרמניה נעשו כל הסידורים לעלייה לישראל משם נסענו לרכבת במרסיי שבצרפת ושם עלינו באוניה לישראל 

אותה אוניה כי היא איש וזאת הייתה הפלגה אחרונה של  700-אנשים והפלגנו עלייה כ 300- שהייתה אוניה ל" ר הרצל ודואת"

   .הושבתה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

המשפחה חוץ ב כל "ירדנו לארה 50היינו במחנה העולים בפרדס חנה ומשם עברנו למושבה יסוד המעלה שבגליל העליון בשנת 

ב "שתי הייתי בארץ שבע שנים ואז ירדנו שוב לארהושם פגשתי את א 70ב בשנות ה"מארהחזרתי  .מאחת שנשארה בארץ

  .חזרתי לארץ ומאז אנחנו בארץ 2005שנת וב

  

 

  2013אוגוסט , גבעת אבני

  


