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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שטיירמן :שם משפחה

  

  פנינה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  לחמן: איתו נולדתישם משפחה 

                                            

                    Lahman בלועזית
  

 
  פאולה :איתו נולדתישם פרטי 

  

  Paula בלועזית

                                          

:                     מין

    נ/ז
  1936 :לידהשנת 

 
  בוקובינה:  עיר לידה

                                                              

  Bukovina בלועזית

                                           

  אוקראינה :לידהארץ 

 
   :שם פרטי ושם נעורים של האם   :של האבושם משפחה  שם פרטי

 
                                                    רנוביץ'צ: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

 chernovitz בלועזית
 

  :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(

  

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

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
 טרסניסטריה 

  

  בלועזית
  

                                                           טרסניסטריה :חופשיהמקום בו נודע לך כי הנך אדם 

 
  1944:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  רנוביץ 'צ

  ציין ממתי עד מתי, והיית במחנות מעצר בקפריסיןבמידה 

  

  חודשים בקפריסין 3

  :עליה שנת

  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  קדמה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                   

המשפחה מצד אמא הייתה מאוד דתית . ה חיים כמו כולם והכל היה בסדרילפני המלחמה היינו משפחה נורמאלית שחי

לסבתא וסבא היה משק בכפר בשם בנילה וכל קיץ היינו . ינו מסורתיים ושמרנו על כשרות כמו כל יהודי בגולהואנחנו הי

אבא שלי עבד במפעל טקסטיל כמנהל משמרת ואמא שלי גידלה אותנו . היה להם לחם פירות ושדה חיטה. נוסעים אליהם

 .בבית

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

 בריחההשתתפות ב, במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

  

ההורים שלי  ,חודשים 9בן אחי  ,5-ה אני בת, לקראת הפיתרון הסופי, שיא המלחמהאספו את כל היהודים בכש 1941בשנת 

 . למוגילב ומשם לקחו אותנו לכפר איכרים באוקראינה עד הלכנו הרבה זמן ברגל, אמא של אמא -וסבתא

, בכפר גרנו שלוש משפחות בחדר. מחלה זיהומית שנגרמה מלכלוך -שלי נפטרה ממחלת הטיפוס במהלך המלחמה אמא

בלילה יצאנו לחטט בפחים של האוקראינים לחפש קליפות של תפוחי . חיינו בצפיפות המון משפחות וישנו על הרצפה על קש

את . אני הייתי קטנה, שאני לא הייתי יוצאתכמובן . היו טובלים את הלחם במים ונותנים לאחיהמבוגרים . אדה ולחם מעובש

עבדו קשה והם  קרונות של הרכבות שפעלו על פחמיםהגברים לקחו ליערות לכרות עצים כדי שיהיה להם במה להסיק את ה

עד  1941שנים מ 3שם  נשארנו. לכל עבר אני זוכרת שהגרמנים נסוגו ואנו ישבנו שלושה ימים בעליית הגג כי הם ירו. מאוד

 .פרטיזנים רוסים ושיחררו אותנואחד עד שבאו בלילה  1944

את  פתחנו". תפתחו באנו לשחרר אתכם"ית סעקות ברוצהיה עוד חשוך בחוץ ואז היו , וקרלילה אחד דפקו בדלת לפנות ב

עזבו אותנו בשקט אחרת היו ש ואמרנו ,איפה יש אנשים אוקראינים ואיפה יש נאצים ואז התחילו לשאול אותנו הדלת

 1944בשנת . הפרטיזנים היו כל הזמן ביערות ואנחנו היינו קרובים אליהם. בירים אותנו בטרנספורט למחנות השמדהמע

כל המשפחה של אמא . יכלו לקחת את כולם בבת אחת לאשבועות עד שבאו לקחת אותנו בשיירות כי  4המתנו , השתחררנו

  .אבא שלי עם אשתו ואחי נשארו ברומניה. שלי נספתה במחנה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ): עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

חיינו שם עד . שבסוף המלחמה כבר הייתה חלק מברית המועצות רנוביץ'חזרנו לצ, השתחררנו בטרנסניסטריה 1944בשנת 

היינו ברומניה ואז יצאתי עם עליית הנוער תנועת  1947עד דצמבר  1946ממאי . ואז בפסח עברנו את הגבול לרומניה 1946

באוניית קדמה עד  עד קפריסין הגענו באוניית פנקרשן ומשם הגענו. חודשים בקפריסין 3בדרך שהינו . גורדוניה לכיוון הארץ

  . חיפה



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

  

על שפת הים לא היה . הגענו באוניית קדמה לחיפה ומשם לקחו אותנו למחנה אוהלים ברעננה 1948בחודש פברואר שנת 

היינו קבוצת ילדים . 'וכעבור מספר שבועות עברנו לדגניה ב, בכפר סבא" אונים"היינו שם הרבה ילדים ואחר כך עברנו ל, קר

לצריפים של האנגלים , מדגניה והועברנו לחדרהכעבור מספר שבועות הוציאו אותנו . של עליית הנוער וחיינו בבתי ילדים

, אחר כך חילקו אותנו לקבוצות של שמונה ילדים והעבירו אותנו למשמר השרון. כל מלחמת השחרור למשך, נטושבמחנה 

  . 1952שם הייתי עד שנת 

כשהגעתי לנהרייה  למדתי רק בקיבוץ. הצטרפתי אליהםואני  י ואשתו והם התגוררו בנהרייהאבא שללארץ  הגיעובינתיים 

בן ; ילדים 3נישאתי לשטיירמן זאב ונולדו לנו  1954בשנת . בוטינסקי בנהרייה'ברחוב ז "נווה הילד"עבדתי כמדריכה במוסד 

 .נינים 2-נכדים ו 9כיום יש לנו . אחד ושתי בנות

  

 

  רכי'שושנה צ: ראיון

  2011 יוני, נהרייה

  


