
 

 "ְלדֹורֹות"                                        
 סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                      

 
 השואה   ישאלון  לרישום קורות  ניצול                          

 
 בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים. איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר  

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את    .לבני הדורות הבאים והמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים לכן, 

 י שלכם יש חשיבות לאומית, מחקרית . לסיפור האיששל תקופת השואה  את התמונה הרחבה  יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים 

 www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב  מפורסםוחינוכית. אוסף הסיפורים 

 
 

 יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   שם משפחה:

 טרנר
   שם פרטי: 

 זולטן 

 השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                     
 במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך, אין צורך לענות עליה                                   

 :           איתו נולדתישם משפחה 
                        טרנר

                                                בלועזית
Terner 

 : איתו נולדתי שם פרטי 
             זולטן 

   בלועזית
    Zoltan                                        

 מין:                      
 ז    

   לידה: שנת 
1932 

 :   עיר לידה
 טרנסיבלניה

       בלועזית
         Transilvania                                     

 : ארץ לידה 
 רומניה

 של האב: ושם משפחה  שם פרטי
 זולטן אדלבר 

 שם פרטי ושם נעורים של האם: 
 מלבינה (מלכה) 

                                                  לפני המלחמה:      מקום מגורים קבוע 
 טרנסילבניה  

   בלועזית
 Transilvania                      

 ארץ המגורים: 
 רומניה

   :לפני המלחמה השכלה/תואר אקדמי 
  תיכון, אוניברסיטה, ישיבה)(יסודי, 

 יסודי 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    (תלמיד, סנדלר, מורה)

                               תלמיד 

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

 
    מקומות מגורים בתקופת המלחמה:   

                  (שם העיר או האזור ושם הארץ) 
                                                                                        

       במידה והיית בגטו, ציין את שמו
 

   בלועזית
                                                                                                                                                      

    במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז, ציין את שמו
                                                                                                                

   בלועזית
 

                                                                        המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי: 
 

 :   תאריך השחרור 
 

 ציין את שמו   במידה והיית במחנה עקורים
 (מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה, גרמניה ואיטליה) 

 
 

   לאחר השחרור   ציין מקום אליו חזרת 
 

 בקפריסין, ציין ממתי עד מתי במידה והיית במחנות מעצר  
 

 עליה:  שנת
 

1987 

 במידה ועלית באנייה, ציין את שמה 
 

http://www.ledorot.gov.il/


 

 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה  
 :)מאכליםו במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים; ךחברי ילדות, , בית הספרהבית בו גדלתציוני דרך: (
 
 

"יהודון" ו"יהודון מכוער". היה לי אח אחד שהיה  -נעימים. נתחיל מהשם שהיו קוראים ליאני זוכר מהילדות שלי כל מיני דברים לא 
 שנה. 12גדול ממני ב

 
 

 נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 
במחתרת, השתתפות זהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים במסתור או ב(גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, 

 ):האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, במי נעזרת או אולי למי עזרת ,או בהתנגדות בריחהב
 
 

שלי ברחוב, בלי כסף ובלי שום   שנה ולקחו אותו ואת אבא שלי לעבודת כפייה. נשארתי לבד עם אמא 12היה לי אח יותר גדול ב
דבר. לא היה לנו מה לאכול. אני למדתי בילדות מה זה רעב. לפעמים יצאת לרחוב כדי לבקש נדבות כדי לקבל גרוש לקצת לחם. זה  

 היה מה שאני זוכר מהסבל של השואה, אבל גם את ההשפלה שהייתה כל הזמן. אחר כך גם עברתי בין משפחות בשביל תפוח אחד. 
 ק"מ מהעיר הזאת.  15יה גטו ברומניה, הייתה עיר בשם דבה ששם היה גטו אבל גרנו לא ה

לקחו אותנו וזרקו אותנו לשום דבר, כמו בטרנסניסטריה שלא היה אושוויץ אבל היה דומה. זרקו אלפי יהודים שם בלי אוכל, בלי  
 חימום, בלי בית, בלי כלום, בשממה. עשרות אלפי אנשים מתו.

 , סוף המלחמה. 1944לטון רומני שהיה מושפע מהאידיאולוגיה הפשיסטית והוא היה ברומניה עד ברומניה היה ש
 

 אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   
  אחרי המלחמה, העפלה/ עליה): חייךהביתה,  תך(השחרור וחזר

 
ברומניה היה אינטרנס להוציא הרבה כסף על תרבות כי התרבות הייתה פרופגנדה   אני למדתי באקדמיה לקולנוע ועבדתי כבמאי.

בשביל המשטר הקומוניסטי אבל הייתה אפשרות גם להוציא סרטים וספרים בעלי ערך. הייתה גם תרבות, לא רק דיקטטורה ואני 
 למשל קוסמולוגיה, פסיכולוגיה, חקלאות. סרטים דוקומנטריים על נושאים מדעיים: פיזיקה, 150עשיתי סרטים כמו שצריך. עשיתי כ

על תורת היחסות של איינשטיין עשיתי ארבעה סרטים. קיבלתי פרסים ברומניה והשתתפתי בפסטיבלים של קולנוע בכל העולם: 
עבדתי כבמאי קולנוע  צרפת, מוסקבה, פראג... את חלק מהסרטים שלי קנו בחו"ל. חלק מהסרטים שלי נמצאים בסינמטק בבריסל. 

 שנה. 32ברומניה 
הייתה  בת שלנויש לנו בת אחת שנולדה ברומניה. ה הכרנו בלימודים וגרנו בבוקרשט.שנה.  65אנחנו ביחד ו ברומניההתחתנתי 

עובדת בבית כנסת והרבה צעירים רצו לעלות ארצה אז היא אמרה "אתם באים? אם לא אני הולכת". עכשיו היא ובעלה גרים  
 ברומניה. 

 . 1987השלטון בבגלל  שנוצרהמצב הגרוע  סקו בעקבותעלינו ארצה בזמן צ'אוש
 

 נא ספר/י על חייך  בארץ 
ארצה,  ( עלייתך  בעת  להעביר תחושותיך  שברצונך  המסר  המשפחה שהקמת,  התרבותית,  או  הציבורית  פעילותך 

 ):לדורות הבאים
 

 קיבלנו בחזרה את הבית שהיה שלנו ברומניה ועכשיו הבת שלנו גרה שם.
עשיתי סרט עם הסופר אהרון אפלפלד שהיה ילד בטרנסניסטריה ובסרט הוא מספר על הילדות שלו. אנחנו צילמנו שטחים עם בתי  

רות ועדים, אנשים לא יהודים שהיו להם זיכרונות על מה שהם ראו. עוד סרט שעשיתי ויש אותו ביוטיוב זה "צרנוביץ' שבליבי".  קב
חלק מהסרט הוא על השואה כי צ'רנוביץ הייתה עיר עם הרבה אינטלגנציה יהודית. צילמתי ביחד עם יצחק ארצי שהיה ראש עיריית  

שיתי הרבה סרטים שלא היו בנושא השואה. כשעליתי ארצה אחרי ארבעה חודשים התקבלתי  ת"א, ועם הבת שלו. גם בצ'כיה ע
לטלוויזיה החינוכית כבמאי. עשיתי המון כתבות וגם סרטים דוקומנטריים. אחד מהסרטים הוא סרט דוקומנטרי על אלכסנדר זייד  

שגם עכשיו משדרים אותה בטלוויזיה. עשיתי  פרקים ששמה "לאן יהודים, לאן" 12וההיסטוריה של הארץ. עשיתי גם סדרה של 



 

 בסך הכל חמישה סרטים על שואת יהודי רומניה. אפשר למצוא את הסרטים המקוריים בארכיון של החינוכית.
 

פרוזה, פיוט, מסות. יש לי ספר שנקרא "מחשבות ועוד מחשבות". קיבלתי   -ספרים 8אחרי שיצאתי לפנסיה הפכתי לסופר והוצאתי 
 על הספרים שכתבתי. היום אני כותב גם מאמרים וביקורת ספרותית ואמנותית לעיתון רומני בארץ.כמה פרסים 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ShJivN6NNXk  טרנסניסטריה הגהנום 

https://www.youtube.com/watch?v=xDeOot9A8qA&t=200s  צ'רנוביץ שבליבי 
 
 
 
 

 

 

 

 

    infovatikim@pmo.gov.ilדוא"ל:  למשרד לאזרחים ותיקים ב את השאלון המלא נא לשלוח  

 * 8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית 
 נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר. 

 ראיון. או להעבירו סרוק בדוא"ל בצמוד ל 02-5605034יש לשלוח את הנספח בפקס: 

https://www.youtube.com/watch?v=ShJivN6NNXk
https://www.youtube.com/watch?v=xDeOot9A8qA&t=200s
mailto:infovatikim@pmo.gov.il
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