
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים 

 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
  שרה :שם פרטי  קסל :שם משפחה

  השואהפרטים אישיים לפני ובתקופת                                   
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

   בלועזיתשם משפחה                                                             
                      |שולמן:            לפני המלחמה

  אלה:שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזית                                                  שם פרטי               
 23.11.1936: לידהנ/    ז                                          |אלה:  לפני המלחמה

   בלועזיתמקום לידה                                                               
                                    |נוורסיסיק): מחוז, ישוב(

 רוסיה :ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 רוזהנ :נעורים של האם שהירג :של האב

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

  בלועזית                               לפני המלחמהמקום מגורים קבוע   ארץ מקום
 רוסיה :המגורים                                 |רוסטוב):       מחוז, ישוב(

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני 
 : המלחמה : לפני המלחמה

              מקומות מגורים בזמן מלחמה                                                                     
 .ברחנו מרוסטוב אך אינני זוכרת הייתי ילדה):  ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                     לא?                  אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                             לא   ?       אילו? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                  השחרורמקום  
 

  השחרור תאריך 

  האם שהית במחנה 
 נט מחנה פליטים'גוא ?איזה? וריםעק

  חזרת לאחר /לאן הלכת
רוסיה לפולין ומשם לגרמניה  ?)ציין מקום(השחרור 
 לגואנס

   מחנות/מקומות
  מפולין לקיבוץ באוסטריה :בדרך לארץ

  שנת
 1949:העליה

  שם 
 קלילה :האנייה



  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: נקודות להתייחסות(
  

  .5הייתי ילדה בת 

  .12כל הילדות נמחקה עד גיל 

  .הכל מסיפורים של אמא

  . ילדים2גרה ברוסטוב אימי נשארה לבד עם 

  .אבי נהרג במלחמה 

   ימים באו לחפש בבית שלהם9הגרמנים נכנסו לרוסטוב היו 

  .ים ואז אימי אספה הכל וברחנוחיפשו נהגים והשכנה צעקה שאנחנו יהוד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: נקודות להתייחסות(

השחרור וחזרה , לחימה/תהתנגדו/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ותפקידים ביודנראט
אווקואציה /פינוי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם; הביתה

   :)מ"למרכז ברה
  

  , של אימי ברכבות ושם הכירה את אבי השני היה עובד כפייה נסענו לאחותה

  .מחנה כפייה" הופליכיה"שברח מפולין לרוסיה היה במחנה 

  .היא השכירה לו חדר כדי שיוכל לחמם את הבית עם הכסף הזה, יר את אימי שהייתה אלמנההכ

  .ומשם אימי והאבא השני חיו מלמכור דברים כדי להתקיים

  .עד שהמלחמה נגמרה היה רעב גדול מאוד ואני נשארתי עם אחי הקטן ונתתי לי אפילו את הפרוסת לחם שלי

  .ו לצאת למי שהתחתן עם פולניםאחרי המלחמה עברנו לפולין ושנתנ

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  

  י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה  /נא ספר
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(

  

  .לאחר המלחמה היינו שנה בפולין, נתנו לפולנים לצאת ואז יצאנו מרוסיה 

  .כו שכך נגיע יותר מהר לישראל והורי נסעו דרך גרמניההכניסו אותי לקיבוץ של עליית הנוער הערי

  .כשהגעתי לאוסטריה הורי התחילו לחפש אחרי

  .הורי שילמו כסף למבריחים כדי שיעביר אותי את הגבול, הגבול היה סגור בין גרמניה לאוסטריה 

  .הלכו בשדות בלילה וחיכו לה לפנות בוקר והגיעו למחנה גואינט בגרמניה

  .ד לעליית לארץ ישראל אימי הייתה עובדת בחדר אוכל וקיבלנו כך מצרכים שנים ע3

  .וגם היו עושים מסחר עם הגרמנים

  .נסענו דרך צרפת והגענו לארץ ישראל,  שנים קיבלנו אישור לעלות לארץ ישראל3אחרי 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
דורות המשך , משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, עסוקהת, לימודים: נקודות להתייחסות(

  ):'וכו
  

  .הגענו ישר לפרדס חנה למעברה

  כ עברנו לעכו לצריפים שוודים ושם גרנו המון שנים"היינו שם חצי שנה ואח

  .17עד שהתחתנתי בגיל 

  . ובקושי למדתי12געתי לישראל בגיל ה

  אימי היחידה שפרנסה את הבית המצב הכלכלי היה קשה, ם מבוגריםאימי עבדה בבית חולים לאנשי

  .ואני עשיתי את כל עבודות הבית ולא הלכתי כמעט לבית ספר

  .בעלה והבא השני הוא קרוב רחוק של המשפחה של אבי השני, לא היה קל עם האבא השני

  .הכירו וביחד עד היום

  . בנים ונכדים3יש 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
	נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 





