
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  מילר :שם משפחה
  

  אטלקה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

         ווהל:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Wahl בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                   אטלקה  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית
 נ / ז                                       

 :לידה תאריך
14.12.1927  

  פרסים  ): מחוז, ישוב( ום לידהמק Frasim בלועזית  רומניה :ארץ לידה
                                                                                                   
  קרול :של האב שם פרטי  קלרה :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                             רנוביץ'צ:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  רומניה :ארץ המגורים                          בלועזית 

                     
 

בית ספר עממי : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                    ותיכון

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

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
     ?   אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

       רנוביץ'צ:    מקום  השחרור
 

 3.1944  :תאריך השחרור

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1972 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  

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


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  וף ראשוןנא לכתוב בג                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

סיימתי בית ספר . ואמא הייתה עקרת בית, אבא היה רואה חשבון מדופלם.  הונגריה–הייתי בת יחידה להורים ילידי אוסטרו 
כמו כל ,  בפרוץ המלחמה הפסקתי ללכת לבית הספר. למדתי עברית.עממי ולמדתי שנתיים בתיכון עד תחילת המלחמה

   .טיוהמשכתי ללמוד באופן פר, הילדים היהודים
  .כשהיה סטודנט, הוא נכח בקונגרס הציוני יחד עם הרצל. היה לי חינוך ציוני מאבי

  
  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/ות בבריחההשתתפ, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
אחרי הגטו חזרנו הביתה ונאלצנו . היינו חמש או שש משפחות בדירה אחת. היינו בגטו כמעט חודשיים בתנאים מאוד קשים

אבא שלי פעם יצא במעיל שהסתיר .  יכולנו לצאת לסידורים12-רק בין עשר ל,  שעות ביממה22היה עוצר . צהובלשים טלאי 
  . וקיבל מכות מרומני, את הטלאי הצהוב

  

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

בשנת , אחרי חצי שנה. עשיתי בגרות והתחלתי ללמוד רפואה. הלכתי ללמוד בבית ספר סובייטי, אחרי השחרור, 1944בשנת 
  .  התחתנתי1964 בשנת .1952סיימתי בשנת . ושם המשכתי את לימודי הרפואה, עברנו לבוקרשט ברומניה, 1946

   .רץעד העליה לא, 1972עבדתי כרופאת ילדים ברומניה עד שנת 
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

ואני קיבלתי , בעלי ליאוניד קיבל עבודה באוניברסיטה. והיינו במרכז קליטה בכרמיאל שישה חודשים, 1972הגענו לארץ בשנת 
  . נשואה ונכדה בת תשע בת לנויש .  עברנו לירושלים ומאז אנחנו כאן1973בשנת . ושליםעבודה בקופת חולים ביר

  
  
  

  סמדר שילה: ראיון
  2009אוגוסט . ירושלים

  
  אלינה נאור: עריכה

  

 


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



