
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .יכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

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

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

  .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   יוהנה:שם פרטי   טר:שם משפחה

  פתההשואה ובתקופרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
 Friedrich           |                        פרידריך:  המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 25.6.1925: לידה נ/    ז                                                |הילדה:  המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                         מקום לידה                                      
 |):                                                              מחוז, ישוב(

 כוסלובקיה' צ:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  סוזנה טר:נעורים של האם  קארל:של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  של האישה ):   נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה(

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

 |):                                                   מחוז, ישוב(

 כוסלובקיה' צ:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :  או בתנועה:                                   המלחמה בית ספר לאחיות,  שנים בבית ספר9 : חמהלפני המל

  מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                                 
                                                                         כיה וגרמניה'צ):    ארץ, מחוז, ישוב(

  ?         אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                             

                                                                                                        
      מחנה עבודה שוצה וקסונגן?    אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                 
                                                                                                        

                                                                כוסלובקיה' כפר בצ-פולבורש:      מקום  השחרור
 

 5.1945תאריך השחרור  

  חזרת לאחר /לאן עברת  האם שהית במחנה 
 לובקיהכוס' צ?)ציין מקום(השחרור   ?שם המחנה? עקורים

  מחנות/מקומות  שנת  : שם האנייה
    צרפת וגרמניה:בדרך לארץ 1947: העליה  אם עלה (

     טרנסילבניה)בדרך הים
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

עזבה את , כשהייתה בהריון עם אחי,אחר כך.  כשנולדתי17.5הייתה בת , אמא שלי הייתה צעירה מאוד. הייתה לי ילדות נפלאה
  .ונולדו להם שש בנות,  שנה25-אחר כך התחתנה עם ווינברגר שהיה מבוגר יותר ב. בעלה ואני הייתי איתה

אבל , הייתי הכי טובה בריצה. שהייתה תנועה של ספורט והתעמלות,  סוקול- כי'ם ועם תנועת הנוער הצהייתי עסוקה עם הלימודי
היא הייתה עוזרת לכל מי . היא מאוד אהבה ילדים וידעה איך להעסיק אותנו. אמא שלי הייתה אמא טובה. אהבתי כל סוג ספורט

  .כולם היו פותחים בפניה את הדלת. שנזקק לעזרה
כל האחרות התעניינו בבחורים ולי היו שש אחיות ואח שהייתי צריכה .והייתי תלמידה מצטיינת וחרוצה, ספר לאחיותהייתי בבית 
יום אחד נזירה שעבדה שם סיפרה למנהל . מנהל בית הספר אהב אותי מאוד ואמר לכל שאר הבנות לקחת ממני דוגמא. לדאוג להם
לפני שהוא מסגיר , הוא נתן לי עשרים דקות להסתלק. אמר שהוא מאוד מאוכזבו, קרא לי למשרד, המנהל היה נאצי. שאני יהודיה
  .אותי לגסטפו

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/פות בבריחההשתת, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
  . הגעתי לגיל שבו נאלצתי ללכת למחנה עבודה. כל הגברים היו בצבא והנשים ברפת. הסתתרנו בווילה בהרים
הבחור . הכרתי במחנה בחור ובחורה הולנדים. הייתי צריכה להרכיב מקלטי רדיו וטלפונים עבור טנקים, ירזה היה מחנה עבודה בע

הוא הכיר לי . התחיל לדאוג לי קצת, אחרי שהבין שאני יהודיה. ולכן לא עבד, היה שחקן והיה מבדר אותנו ואת הגרמנים כל היום
בכוונה עשינו שגיאות במכשירים וחיבלנו . י שגיאות בהרכבת המכשיריםשלימד אותי איך לעשות כל מינ, חשמלאי, בחור צרפתי

המכשירים היו נשלחים ברכבת לגרמניה . אבל אף פעם לא גילו שהיו חלקים רופפים, היו ביקורות של ועדות מהדנסים. בהם
  .היו יורים בי, אם היו יודעים שאני מחבלת במכשירים. ומגיעים לא תקינים

פעם השיער נתפס לה באחת המכונות . היה לה שיער שחור יפה. ישר ראו עליה שהיא יהודיה, הפיה למחנהפעם הביאו בחורה יפ
  .וכנראה שירו בה, לקחו אותה משם. ונתלש לגמרי

הייתה . ומשם נלקחתי למחנה אסורים, הייתי שם שלושה ימים. פעם אחת תפסו אותי שוטרים ברחוב ולקחו אותי לתחנת משטרה
  .ה שהסתירה אותישם רופאה רוסי

  
  
  

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  .לקחו אותנו לאימונים לקראת המלחמה בארץ. הגענו באוניה ולקחו אותי להיות מדריכת ספורט

  .ה אקדח ואמרו לי שאני צריכה ללמוד לנקות ולהטעין אקדחכוסלובקיה לאמא הי'אני זוכרת שעוד בצ
  .מ לגייס אותם למלחמה"ראו שאני יודעת יידיש והציבו אותי במשרד לעשות רישומים של העולים בארץ ע

בכל זאת נכנסנו והבאנו . היו שם צלפים ירדנים שירו בנהגים. השתתפתי בפעולות בדרך לירושלים ובאבו גוש. ח"הגעתי לפלמ
עד שנת . אחר כך עשיתי קורס ספורט שימושי איך לעבור נחלים ולקפוץ מבתים. אחר כך עברנו גם לנגב. ם אוכל ומים ואספקהלה

  .כל אחת פוזרה לקיבוץ אחר. 13 והגדולה בת 9הקטנה בת , אז באו אבא וכל אחיותיי.  סיימתי את הצבא1948
הייתי עם אחותי . 1950התחתנתי בחיפה בשנת . ת שהכול היה אבניםהייתי הולכת פה בגאווה גדולה למרו, החיים היו נפלאים

  .הייתה לה מחלת הנטינגטון,  שנים30וטיפלתי בה 
עבדתי . הייתי הולכת ברגל מדרך הים עד לכרמל המערבי. הייתי עובדת בארבע או חמש עבודות כל יום כדי לפרנס חמש אחיות

  .הייתי עובדת עד שתיים לפנות בוקר. זו הייתה הליכה סביב כל חיפה ברגל. תבמשק בית וטיפלתי בילדים ואחר כך בערב כמלצרי
  .אני אוהבת לצפות בקונצרטים ולפתור תשבצים
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
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