המחלקה לרישום ניצולי שואה
ע"ש בנימין וולדקה מיד
טופס רישום ניצול
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משימת מחלקת "המרכז למידע על ניצולי השואה וקרבנותיה" במוזיאון ,היא להבטיח שסיפור חײהם של הניצולים ואלה אשר נספו
בשואה וברדיפות השלטון הנאצי ,יתועדו ,ישומרו ויופצו למען הדורות הבאים .המוזיאון מכבד כניצול או קורבן כל אדם ,אם יהודי
או לאו ,אשר נושל מביתו ,נרדף ,סבל מהפליה דתית ,גזעית ,חברתית ,אתנית או פוליטית על ידי הנאצים ואלה אשר שתפו פעולה
עמם ,בין השנים .1933–1945
נא למלא טופס נפרד עבור כל ניצול (בני זוג יכולים למלא טופס אחד).

נא לסמן אחד
זהו רישום מקורי 

עדכון לטופס קיים 

נא לרשום באותיות דפוס

מידע על ממלא טופס זה
שם
כתובת
מספר טלפון וכתובת אי מייל
קירבה לניצול(ים)
חתימה
תאריך

מידע על הניצול/ים
שם הניצול*
אם נפטר/ה ,תאריך ומקום הפטירה
כתובת
מספר טלפון וכתובת אי מייל
שם לפני המלחמה*
שם לפני הנישואין*
שמות אחרים*
תאריך הלידה
בזמן המלחמה נרדף כ
(נא לפרט :יהודי ,פולני ,אסיר פוליטי ,וכו')
מקומות מגורים לפני המלחמה*
מקומות שהייה בזמן המלחמה*
(גטאות ,מחנות ,מקומות מחבוא ,שמות אוניות ,וכו')
מחנות עקורים*

מקום הלידה*

מידע על בן/בת הזוג
שם בן/בת הזוג*
האם בן או בת הזוג ניצול/ניצולה
אם נפטר/ה ,תאריך ומקום הפטירה
כתובת
מספר טלפון וכתובת אי מייל
שם לפני המלחמה*
שם לפני הנשואין*
שמות אחרים*
תאריך הלידה

מקום הלידה*

בזמן המלחמה נרדף כ
(נא לפרט :יהודי ,פולני ,אסיר פוליטי ,וכו')
מקומות מגורים לפני המלחמה*
מקומות שהיה בזמן המלחמה*
(גטאות ,מחנות ,מקומות מחבוא ,שמות אוניות ,וכו')
מחנות עקורים*

מידע על ילדי ונכדי הניצול(ה) .ניתן להוסיף דף כמידת הצורך
שם*
כתובת
מספר טלפון וכתובת אי מייל
קירבה לניצול(ה)
שם*
כתובת
מספר טלפון וכתובת אי מייל
קירבה לניצול(ה)

הפרטים המסומנים ב* בלבד יהיו זמינים בפומבי.

תרומת פריטים בעלי ערך הסטורי
המוזיאון בחיפוש תמידי אחר תרומות של פריטים מקוריים כגון :מסמכים ,תעודות ,תמונות ,סרטים ועדויות ניצולים (או יורשיהם),
בין אם הם יהודים או לאו ,אשר נושלו מרכושם ,נרדפו ,סבלו מהפליה דתית ,גזעית ,אתנית ,חברתית או פוליטית בידי הנאצים או
אּלּה אּשר שתפו פעולה עמם בין השנים  .1933–1945החומר המבוקש כולל גם פריטים מקוריים מתקופת טרום המלחמה ,המלח־
מה ומיד לאחריה ,כולל מחנות העקורים וההגירה מאירופה.
אם ברשותך חומר מקורי כאמור ,והינך מעוניין שנציג מטעם המוזיאון יצור עמך קשר ,נא סמן 

תרומת תמונות
במידה ומתאפשר ,אנא צרף לטופס זה תמונה/ות הקשורות לניצול(ים) שאותם הינך רושם .תמונה/ות אלה יהפכו לחלק בלתי נפרד
מאוסף המוזיאון .מועדפות תמונות מקוריות משנות ה 30-וה.40-
		
לאנלא השתמש בחלק להלן לרישום המידע הנוגע לתמונה/ות אותן הינך תורם:
שמות ,תאריך ,והמקום בו צולמה התמונה
שם הצלם (אם ידוע)
שם ,כתובת ,וטלפון של בעל(ת) זכות היוצרים של התמונה

אנא חתום על ההרשאה שלהלן:
אני ,התורם ,מצהיר בזאת כי הנני נותן ומוסר כתרומה למוזיאון השואה בוושינגטון את כל הזכויות לתמונה/ות המופיעות ברישום
לעיל ,כולל זכות היוצרים (למעט אם שם בעל זכויות אלו רשום לעיל) .מובן וברור לי שהתמונה/ות הנתרמת/ות על ידי יהוו חלק
בלתי נפרד מאוסף המוזיאון וישמשו למחקר למטרות חנוכיות ,ולפרסום באמצעי התקשורת (כולל אמצעים אלקטרוניים והאינטר־
נט) ,וכל זאת על פי שיקול דעתו והחלטתו של המוזיאון.
חתימת התורם

תאריך

שם התורם באותיות דפוס
האם הינך מעוניין בקשר עם המוזיאון בעתיד על מנת לקבל מידע על תכניות ופעולות המוזיאון?

נא לשלוח טופס זה אל

Holocaust Survivors and Victims Resource Center
United States Holocaust Memorial Museum
100 Raoul Wallenberg Place, SW
Washington, DC 20024-2126 USA
Tel 202-488-6130
Fax 202-314-7820
e-mail: resource-center@ushmm.org
www.ushmm.org/resourcecenter

כן 

לא 

תמיכה במאמצינו

שרות המחקר והאיתור הניתן על ידי המרכז
למידע על ניצולי השואה מתאפשר בחלקו תודות
לנדיבותם של תורמים פרטיים .אם הינך מעוניין
לתמוך במטרה חשובה זאת ,נודה לך אם תיצור
קשר עם המוזיאון בכתובת:
resource-center@ushmm.org

זכויות התמונות( :דף ראשון ,למעלה) מוזיאון השואה בוושנגטון ,באדיבות בנימין (מידזירזצקי) מיד( :למטה משמאל) מוזיאון השואה בוושנגטון ,באדיבות בית לוחמי הגיטאות( :למטה במרכז) מוזיאון השואה בוושנגטון,
באדיבות ג’ון לוור וורן( :למטה מימין) מוזיאון השואה בוושנגטון ,באדיבות הג’וינט האמריקאי( :דף פנימי ,משמאל למעלה) מוזיאון השואה בוושנגטון ,ב אדיבותד רודולף יעקובסון( :דף פנימי ,מימין למעלה) מוזיאון השואה
בוושנגטון ,באדיבות דר’ רודולף יעקובסון (דף פנימי ,למטה מימין) מוזיאון השואה בוושנגטן :באדיבות בנימין (מידזירזצקי) מיד( :דף אחורי ,למעלה ולמטה) מוזיאון השואה בוושנגטון ,באדיבות בנימין (מידזירזצקי) מיד

