
 

  "ְ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

  וילנר  :שם משפחה

  

  בלומה  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

            רץ :איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
  

Ratz 
  בלומה  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
 Bluma                                         

 :מין

                     נקבה

 

  1919 :לידהשנת 

 

   רזזוב: עיר לידה

  

       בלועזית
Rzazov                                           

  פולין  :ארץ לידה

 
  יוסף רץ  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  מרים טוצר  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    רזזוב : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Rzazov 

  פולין  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה תיכונית 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה 

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  בני עקיבא

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

                                                                                       
   בלועזית קרוסנו, טרנוה, קרקוב:  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 Krakow, Our goal, Krosno                                                                                                                             

: ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
    פלשוב 

   

  בלועזית
Plaszow  

                                                                   רזזוב  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1944:  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, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

1948 
: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "יורק –פאן "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                                                                                                                                         

נולדה לי בת ומסרתי אותה לגויי הילדה הייתה בת  1941ב,נפשות זוג הורים וארבעה אחים כולל אותי 6נולדתי למשפחה בת 

הייתי משלמת לו חודש בחודשו עד שנגמר לי הכסף לשלם והוא עדיין המשיך ,שנה וחצי והבאתי לו כסף תמורת שמירה על בתי

  .הגויים בכפר לא הלשינו או פגעו בילדה מכיוון שפחדו מהגויי ששמר עלייה,לשמור על בתי וגידל אותה כאילו הייתה ביתו שלו

  

  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

היה צפוף מאוד והייתי לבד בלילה עליתי לישון בבוידם יחד עם התינוקת בלילה היה גשום מאוד ונרטבנו והשמיכה ,גטו קראקוב

יחד עם הילדה והגענו לגטו טרנוב שגם שם היו  שהתחילו השמעות על חיסולו של הגטו ברחתי .הפכה להיות כמו פח ברזל

שם הצלחתי ליצור קשר ,שמועות על חיסול הגטו ושוב ברחתי יחד עם בתי אל גטו קרוסנוב ששם זה היה הגטו האחרון שהייתי בו

בעלה  יה הייתה הקשר בינה לביןיאמי שהסתובבה בתור נוצר,עם בעלי שהיה ביערות והעברתי לו מסר שאין לי כבר לאן לברוח

  .שהסתתר ביערות

  

בכפר ווסלוף היה לבעלי חווה שהוא ,ה וזה עזר לי להסתתר מפנייבעלי ברח לחיות ביערות עם אביו ולי הייתה תעודת זהות נוצרי

בלילה שיחדתי את ,אל מקום המסתור הגיע שוטר פולני שלקח אותי אל בית הסוהר ,הבטיח אותה לגויי על מנת שיסתיר אותי

מהמעצר פגשנו בחייל גסטאפו שאמר לשוטר הפולני שהוא התבלבל  כשיצאנו,שנשאר לי ושוחררתי השוטר במעט הכסף

היו שמועות על  1944ב .בחזרה אל היערות עם בתי ושם פגשתי את בעלי והסתתרנו שם עד לתום המלחמה. ושאנחנו נוצריות

ן יהודי בצבא רוסיה הגיע אל ביתנו ואמר קצי.סוף המלחמה וכשהרוסים נכנסו אל הכפר שהסתתרתי הבנתי שנגמרה המלחמה

  .היהודי דאג לנו באוכל ומים ואפילו תרופות ובלעדיו לא היינו שורדים,לנו אל תפחדו ניצחנו במלחמה והגרמנים לא יחזרו יותר

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

חודשים ומשם  3לאחר שחרור פולניה אזרחים פולנים רצחו יהודים ברחובות ללא סיבה ונאלצנו לברוח לרומניה לתקופה של 

אט 'כוסלובקיה שם פגשנו במדריך שקראו לו צ‘מהונגריה המשכנו לצ,להונגריה כל הזמן חיפשנו את הדרך להגיע אל ארץ ישראל

עלינו ,שנים אני בעלי והילדה אציין שבאותה תקופה הייתי בהריון עם עוד ילדה קטנה 3ביר אותנו לגרמניה שם גרנו שהוא הע

  .לאחר הכרזת קום המדינה 1948בשנת  "יורק -פאן "באופן לא חוקי אל המדינה באוניית 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

בעלי מצא עבודה במחלבות טרה ואני הייתי עקרת בית ,לבעלי היו בארץ שתי אחיות אז כשהגענו התגוררנו אצלם בנחלת יצחק

  רךשנה לע 40מנחלת יצחק עברנו אל דירה בגבעתיים שזו הדירה שאני גרה בה עד היום כ,עם שני ילדים

  

 

  2013נובמבר , גבעתיים :ראיון

  


