
 

  "ְ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

  שריד :שם משפחה

  

  שושנה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  פישר: איתו נולדתישם משפחה 

  

                                      Fisher בלועזית
 

  חנה רוזה :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Hanah Rosa בלועזית
                                           

:                  מין

 נקבה
   :לידהשנת 

12.1.1936 
  פוטילה: עיר לידה

  

   Potiley בלועזית

                                           

  רומניה :ארץ לידה

 
  ליפא :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  גנותגוסטה  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                         פוטילה :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

 Potiley בלועזית
 

  רומניה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

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

                                                                     
  טרסניסטריה:  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

    :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

  אוקראינה - וינוש
 

  :  תאריך השחרור

 

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

 

   : לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  רנוביץ'צ

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1946 

  : ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  ההגנה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  

הייתי בת למשפחה על . סוס תרנגולות ברווזים וכלב, גרנו בבית עם חצר ומשק בית שכלל פרה. עד גיל חמש הייתי בגן ילדים

  . שישה ילדים

ותוך כדי חיפוש מזון ומקומות לינה אבי ליפא , נדדנו לאורף כל הדרך ברגל. גורשנו מביתנו לטרנסניסטריה, בהיותי בגיל חמש

כל השנים הייתה מלחמת קיום . אחותי הבכורה חווה נפטרה ממחלת טיפוס תוך כדי נדידה. גסים רומניםעל ידי קל 1944נרצח ב

אחרי הרצח של אבי אמא הייתה זו שהוטל עליה . החיים היו קשים ללא נשוא. ישבנו אף בגטאות בטרנסניסטרה. והישרדות

  .לפרנס ולחזק חמישה ילדים בהיותה אלמנה

וכך עד לכניסת הצבא הרוסי הוראת המנהל עם כל התכולה שבבעלותנו וכך נשארנו עם כמה בגדים את ביתינו נטשנו בהתאם ל

   רנוביץ'משם נדדנו בחזרה לצ. והשחרור

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

אחי הגדול מכר גרמנים ונתפס על ידי המשטרה הרוסית . אמא עבדה בשוק במסירת פירות וירקות, רנוביץ שנתיים'היינו בצ

כדי  NRVDעל ידי השלטון הרוסי וכמו כן הגיעה משלחת " מדליה לאימהות גיבורות"אמי קילב אות כבוד . ושוחרר לאחר זמן מה

  .צא מלשין יהודי שבסופה של המלחמה נתפס ונידון למוות עם רעייתונמ. לחקור את אמא בנסיבות הירצחו של אבא

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים
  

בסופו של דבר ירדנו מן . באניית ההגנה והבריטים ניסו לגרשנו אך ללא הצלחה 1946תי ארצה יחד עם משפחתי בשנת עלי

משם הגענו . האונייה והגענו למחנה מעצר בעתלית ושם היינו כשנה עד שניתן לנו לצאת משם ואז שכנו זמן מה במעברות

ל "תום הלימודים התגייסתי לנחאחרי . ואני גר שם עד היוםבהמשך עברנו לקריית שמואל שם הלכתי לבית ספר , לקריית חיים

  .וגרתי בקיבוץ בארות יצחק עד לנישואיי לבעלי

  

  

  2012יוני , חיפה


