
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שטודינר :שם משפחה
  

   בתיה:שם פרטי

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

  וק'קוצ :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Kuchuk  בלועזית
                                                                                   

 :שם נעורים

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

 4.6.1925 :לידה תאריך

  קישינב   ): מחוז, ישוב( מקום לידה Kishinev בלועזית  רומניה :ארץ לידה
                                                                                                   
   משה :של האב שם פרטי   רבקה סרברניק:שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים                           בלועזית

                     
 

 : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

  )אוזבקיסטן(קולחוז וראשילוב , סמרקנד,קישיניב  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? ית במחנותהאם הי

                                                                                                                                                                      

                        :                                                 מקום  השחרור
 

 :  תאריך השחרור

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1973 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, לדות ולימודיםי, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  .נפטרו בילדותם, חוץ מאחד, כל אחיי. אני הייתי הקטנה ביותר, נולדתי למשפחה בת שבעה ילדים
  .אמא הייתה עקרת בית, לאבא היה מפעל לעורות עם עוד אחים נוספים. המשפחה הייתה אמידה

ונאלצתי לעזוב את הלימודים ,  נפטר האבא מסרטן1939בשנת . לאחר מכן עברתי ללמוד בגימנסיה, למדתי בבית ספר יסודי ציבורי
המשפחה חיה בתוך קהילה .  הייתה כמעט לגמרי עיוורת עקב מחלת עיניים, אמא הייתה חולה ונזקקה לעזרה. ולעזור בפרנסת הבית

  .למד בגימנסיה וגם בבית ספר יהודי, שהיה גדול ממני בשנתיים, אחי. דיתיהו
ואת האנשים העשירים שלחו , הם החרימו רכוש ובתים.  הרוסים פלשו לחלק זה של בסרביה וסיפחו אותו לרוסיה1940בשנת 
   . ברעידת האדמה הגדולה1940 עד שנהרג בשנת -סבא מצד אמא גר איתנו בבית. לסיביר
  .היו לי גם שתי דודות מצד אמא. דוד אחר מצד אבא נפטר במהלך המלחמה,  מצד אבא נפטר לפני המלחמהדוד אחד

  .כתובת המגורים האחרונה שזכורה לי היא בפינת הרחובות בנדרסקי וחרלמפובסקי. מסיבות לא ידועות, בילדותי עברתי דירה הרבה
  

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

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

) זאב(אחי בובה , אז אני. ואמרו לכולם לעזוב את האזור, בנסיגה בפני הגרמנים,  הרוסים התחילו לשרוף שדות ובתים1941בשנת 
והיה לה , שבעלה היה מגויס לחזית, בדרך הצטרפה אלינו אישה בשם פניה. מ ביום לכיוון מזרח" ק40הלכנו . ואמי התחלנו לברוח

. אכלנו ירקות שמצאנו בשדות נטושים. מ לקבל לחם"ונעזרנו בטוב ליבם של אנשים ע,  במשך חודשייםהלכנו ברגל. ילד קטן
, ככה הגענו לתחנת רכבת. הדבר עזר לנו לא לסבול מקור. תרמו לנו אנשים באחד הכפרים מעט בגדים לחורף, כשהתחיל החורף

  . ללא גג- שבה עמדה רכבת משא עם קרונות עמוסים בפחם
אבל שחררו אותו אחרי , 18שהיה אז בן , אז גייסו את אחי. ואחרי נסיעה של יומיים הגענו לסמרקנד, לעלות על הרכבתהרשו לנו 
  .העבירו אותו לקולחוז קטן בשם וראשילוב. הוא שוחרר עקב מחלה וחוסר כשירות. חודשיים

, אני הופעתי על תעודתה של אמא.  תעודותונותרנו יתומים בלי,  אמא נפטרה1942בפברואר . בקולחוז עבדנו אני ואחי בשדה
שהייתה פליטה , שכנה. ולא יכולתי ללכת, קיבלתי שיתוק ברגליים מרוב צער והלם, כשהיא נפטרה. שנלקחה אחרי שהיא נפטרה

עון יום אחד אחי הלך למכור את הש. לאחר שנה עזבנו את הקולחוז ונסענו לעיר בשם קטרא קורגן. טיפלה בי עד שהבראתי, כמונו
  .אוכל אומ מקום מגורים, ללא כסף, נשארתי לבד. מ לקנות לחם ונעלם"שלו ע

תפרתי .  המקום שרץ כינים.  כל תנאי מחיהוהתגוררנו במחסן נטוש ללא, עזובים וחסרי כל, שהיו במצבי, חברתי לפליטים אחרים
. בתמורה לעזרה לעבודות בית, ם או צלחת מרקלפעמים אנשים ריחמו עלינו ונתנו לנו חתיכת לח. לעצמי חצאית משק ריק שמצאתי

, באחד הימים התקבלתי לעבוד כשליחה במאפיה. וכך השיגו לנו קצת אוכל, חלק מהפליטים שהתגוררו איתי הצליחו לעבוד במאפיה
  .1945עבדתי במאפיה עד שנת . וכך ניצלתי מרעב

  .בסוף המלחמה הם לקחו אותי איתם. שהיו פליטים מקישיניב כמוני, בתקופה זו הכרתי את משפחת דורפן
  

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

חזרתי . נסתיומזה התפר, הם סדרו לי עבודה כמוכרת משקאות ברחוב. עזרה לי משפחת דורפן להסתדר, בקישינב של אחרי המלחמה
  .למזלי הבית שרד. לגור באותו בית שבו התגוררתי לפני המלחמה

התאהבנו . רני עם הוריו ואחיותיו'הוא גר ברחוב גינצ. יעקב-באחד הימים ניגש אליי לקנות שתייה חייל משוחרר בשם יאשה
  .והפכתי להיות גברת שטודינר בתיה, 1945והתחתנו בסוף 

אחרי שנתיים כמעט . ולאחר החתונה פניתי למשרד רישום הנישואין לקבלת תעודת לידה,  מזהותבתקופה זו לא היו לנו תעודות
בתעודה היה כתוב , 9.6.1925-אני נולדתי ב. רנוביץ את תעודת הלידה עם נתונים שגויים'קיבלתי בעיר צ, ואחרי בדיקות רבות

  .ולד בני הבכור מיכאלבאותו זמן נ .השם של אמא שלי שובש מריבה לחוה בת מאיר. 9.8.1925
עד שנת , רנוביץ'גם כשעברנו לצ, הוא גר איתי ובעלי. חזר לקישינב ופגשתי אותו שוב, שנעלם באוזבקיסטן, אחרי המלחמה אחי

 . עלינו כולנו לישראל1973בשנת . 1973

 


	                                          "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 



