"לְדוֹרוֹת"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
שאלון לרישום קורות ניצולי השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים מפורסם באתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי :פאולה

שם משפחה :יגר

שם משפחה איתו נולדתי :חיימוביץ

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך ,אין צורך לענות עליה
בלועזית Haimoviz

שם פרטי איתו נולדתי :פאולה

בלועזית Paula

מין:
ז /נ

עיר לידה :יאסי

בלועזית Iasi

ארץ לידה :רומניה

שם פרטי ושם משפחה של האב :יעקוב

שם פרטי ושם נעורים של האם :חייקה לזרוביץ

מקום מגורים קבוע לפני המלחמה :רחוב שוימלה ,יאשי

בלועזית Iasi

השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה:
)יסודי ,תיכון ,אוניברסיטה ,ישיבה(

מקצוע לפני המלחמה:
)תלמיד ,סנדלר ,מורה(

שנת לידה:
20.5.1933

ארץ המגורים :רומניה
חבר בארגון או בתנועה:
)בית"ר ,השומר הצעיר ,בני
עקיבא(

מקומות מגורים בתקופת המלחמה:
)שם העיר או האזור ושם הארץ(
במידה והיית בגטו ,ציין את שמו

בלועזית

במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז ,ציין את שמו

בלועזית

המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי:
במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
)מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה ,גרמניה
ואיטליה(
במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין ,ציין ממתי עד מתי

תאריך השחרור:
ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור

שנת עליה:

במידה ועלית באנייה ,ציין את שמה

1948

קטיה

אנא ספר/י על קורותיך לפני ובזמן המלחמה
)ציוני דרך :הבית בו גדלת ,בית הספר ,חברי ילדותך; במה עסקו הוריך ,המשפחה המורחבת ,חגים ומאכלים

נא לכתוב בגוף ראשון
משפחתי הייתה מורכבת מזוג הורים וחמישה ילדים ,סך הכל  7נפשות .את אבי לקחו לעבודות שונות וגם את אמי לקחו
לעבודה ,היא הייתה בבית חולים ורחצה תחבושות של חיילים עבור הגרמנים .משפחתנו הייתה ענייה ,אבי עבד כעגלון ולא
פעם לא היה מה לאכול בבית .אני למדתי כ 2-כיתות ונשלחתי גם להיות שוליה של תופרת בערך לחודשיים ולאחר מכן
כבר לא חזרתי ללימודים כיוון שפרצה המלחמה.
בזמן המלחמה הייתי ילדה .אחרי הגדול שכבר היה בן  15גם הוא נלקח לעבודה .היינו מחויבים ללכת עם הטלאי הצהוב,
לא היה אוכל ,ולא למדתי .בתום המלחמה הייתי עם קבוצה של נערות בסטו מרי -אני לא זוכרת איך הגעתי לשם.

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד היום
)השחרור וחזרתך הביתה ,חייך אחרי המלחמה ,העפלה /עליה(:

הוריי הגיעו בלי כל האחים שלי ומשם התארגנה קבוצה של יהודים עם מורה דרך .כל תשלום התקבל -כסף ,זהב ,אבא
שלי שילם בבקבוקים של ספירט .הדרך ברגל הייתה בלילה כדי שלא יבחינו בנו ועברנו תלאות רבות .הלכנו כשלוש שנים
בהן עצרנו במחנות שונים בדרך וקיבלנו אוכל וביגוד מהג'וינט .עברנו בגבולות מהונגריה לאוסטריה ומשם לאיטליה ובכל
גבול שעברנו נתפסו ונשלחנו בחזרה .מאיטליה עלינו על אונייה כמה שזכור לי בשם קטיה והגענו בתחילת  1948לפני
הכרזת מדינת ישראל.
הגעתי לארץ כשאני נערה כבת  ,15בלי השכלה ולימודים .הלכתי לעבוד כדי לעזור בבית .התגוררנו במחנה צבאי בריטי,
חדר ושירותים בחוץ ובגיל  16וחצי הכרתי את בעלי .בגיל  17נישאתי ובגיל  18נולדה בתי הראשונה.

ראיון :הניה בן עמי
קריית ים ,יוני 2013

