
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  צילה  שולמן

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Langsam לנגסם  לנגסם 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Tsila 18.3.1931 נ / ז     צילה 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Zaglush  פולין  זאגלוש 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Zaglush      פולין  זאגלוש 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

                                    
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  'לודז
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1944 'גטו לודז

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  וורוצלב גרמניה, הנטבאך

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  כיה'צ, צרפת, אוסטריה, גרמניה 1948  
  
  
  

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


 

  ני המלחמה י על קורותיך לפ/נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
ידים פעילות ותפק, זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

בגטו . 'זרה בשם לינסק ומשם נלקחנו לגטו לודעברנו לעיי. וש וגירשו אותנו מהבתיםל כאשר הגרמנים נכנסו לזאג8הייתי בת 
מקור וממחסור , סבלנו מרעב. אסור היה לנו לצאת מהגטו. 1940-1944 בשניםהיינו בגטו  . בעבודות פרךועבדנו הייתי עם אחי

אירעו ממחלות שואני סובלת מכאבי ראש ולחץ מתמיד עד היום . חיינו בפחד מתמיד. חליתי המון במהלך אותה תקופה. בביגוד
  .כתוצאה מהאירועים במהלך השואה

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

 למרסיי נוהגעבצרפת . אוסטריה וצרפת, כיה'צל נדדתי עם אחי 1948בשנת .  שנים3 הגעתי לוורוצלב שם חייתי 1945בשנת 
 . על האוניה חליתי ולכן איני זוכרת את שמה. ישירות לנמל חיפהארצה באוניה  נועליומשם 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
 שירתתי שנתיים .מיד לאחר מכן התגייסתי לצבא. נו אני ואחי כמה שבועותשם שהי, מנמל חיפה נלקחנו לבית עולים בעתלית

 2הבאנו לעולם . וכל השנים הייתי עקרת בית אביב עברנו לגור בתל.  התחתנתי1950 בשנת ,ולאחר מכןכסייעת לרופא שיניים 
  .  נינים2- נכדים ו7כיום יש לנו וילדים 

  
  
  

  תמיר רטנבך: ראיון
  2009אוגוסט . גבעתיים

  
  קרן אלמוג: עריכה
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
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