
  

  "ְ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

   שרה:שם פרטי   סגל:שם משפחה

  קופתההשואה ובתפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
  Note       |                           נוטה:   המלחמה או בתקופתה

   נוטה:שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 18.2.1929 :לידה נ / ז          |                                 שרה:  המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                מקום לידה                                               
             |                        ):                 מחוז, ישוב(

   רומניה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  דבורה:נעורים של האם  משה:של האב

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

                                                             בלועזית מגורים קבוע מקום
  לפני המלחמה                  

                     |                בוקרשט     ):מחוז, ישוב(

   רומניה:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה              חבר בארגוןמקצוע לפני                     
  : או בתנועה:                                   המלחמה  :לפני המלחמה

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

                                                                      טרופובה, אוזרניצה, מוגילב, קונטקרוף    ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                        

  מוגילב ?אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                        

  מוגילב: מקום  השחרור
 

 1943תאריך השחרור  

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

  :בדרך לארץ
  

  נתש
 1960 :העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

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

כבר לא נתנו ' כשהגעתי לכיתה ד. 'ג-'ית ולמדתי כיתות אהייתי עם אמא בב. עם הוריי ושתי אחיות) מולדובה(גרתי ברומניה 
  . ליהודים ללמוד בבית ספר

. אני זוכרת שבבית היינו מכינים בובות מסמרטוטים. הייתי הבת הבכורה. והייתי לוקחת את הפרה שלנו ליער לאכול, גרנו ליד יער
אני בעיקר זוכרת את . מבשלת ומטפלת בבית, יתה עקרת ביתאמא הי. אני ואחיותיי היינו עוזרות. אבי היה מכין נעליים מעור פרה

והיינו הולכים , היינו רוקדים ושרים בעברית. הייתי עם אחותי בתנועת נוער ציוני שרצה לעלות לארץ. העוגות והקציצות של אמא
  .משפחתי הייתה משפחה אמידה. לבית כנסת ומקיימים מצוות

  
  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/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמה למרכז ברית האווקואצי/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
לא הספקנו להוציא , אפילו הלחם שאמא שלי אפתה נשאר בתנור. יום אחד הגיעה המשטרה והודיעה שעלינו לעזוב את הבית מייד

כל יהודי העיר יצאו יחד והלכו אל תחנת . אבי לקח איתו את הפרה ובדרך נתן חלב לתינוקות. וברחנו מהבית בלי כלום, אותו
אנחנו היינו בעיר דורוחוי וישנו על רצפת בית כנסת במשך . ישן בעיר אחרת על רצפת בית כנסת, מי שהיה עם ילדיםכל . הרכבת
שם נרצחו בבור . סבי וסבתי חיו בעיירה דרבן ונלקחו גם הם לטרנסניסטריה יחד איתנו. משם נלקחנו לטרנסניסטריה. חודשיים
  .ה ימים שהיו שםהם נזרקו לבור חיים ונפטרו אחרי שלוש. הריגה
 .לא התקלחנו וחיינו ללא נעליים. לא היה אפילו לחם, במשך שלוש שנים אכלנו רק תפוחי אדמה.  נפטרה אמי מטיפוס1941בשנת 

אני ואבי היינו . לקחו את אבי למחנה עבודה, אחרי שאמי נפטרה. בגטו חיינו עם עוד שישה אנשים בדירה אחת וישנו על חציר
, אני זוכרת שאבא הלך לשתות בזמן העבודה. המלחמהובזמן העבודה גררו את אבי ולא ראיתי אותו עד סוף , טומכינים סיגריות בג

 לבד 12נשארתי בגיל , אחרי שאבי נלקח. אבל הוא לא מת, היו לו שני חורים בצווארון! והגרמנים ירו בו שני כדורים בצוואר
  ."אמא"עקת היא הייתה רצה במעגלים וצו. לטפל באחותי בת השלוש

בגטו היו עוד ילדים בגילי והיינו הולכים לאסוף ענפים כדי . מים היו בבאר. אפונה ותפוחי אדמה, המזון שאכלנו היה חיטה מבושלת
אני זוכרת שנסעתי ברכב בקור . הייתי בוכה כל ערב. ללא חום ואהבה, אני זוכרת חברה חסרת רחמים, לא היו חיי חברה. לבשל
קפצתי ואמרתי . ושמעתי שרוצים לזרוק אותי מהרכב לוואדי כי חשבו שאני מתה, ישבתי בקצה הרכב.  לגופיעם כותונת, מקפיא

  .להם שאני לא מתה
חשתי תחושת אחריות ושמרתי עליה . שהייתה בת שלוש, הוא אמר לי לשמור היטב על אחותי הקטנה קלרה, לפני שנפרדתי מאבי

  .עד סוף המלחמה
  

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

הוא היה נפוח כיוון שלא . אחרי כמעט חצי שנה אבא שלי הופיע פתאום. אחרי השחרור נסענו לבית יתומים בדורוחוי שברומניה
  .םאכל מספר חודשים ונלקח מיידית אל בית החולי

אפילו שידענו איפה . אפילו חלונות לא נשארו, הבית היה ריק לחלוטין, כשחזרנו. נסענו לדרבן לבית ילדותנו, חודשיים אחרי שחזר
  .כל משפחתי נספו במלחמה, דודיי, סבי. 18חייתי עם אבי ואחיותיי בדרבן עד שמלאו לי . לא יכולנו לעשות דבר בנידון, הרהיטים

התחתנתי ועברתי לגור איתו ועם , 18כשהייתי בת , 1947בשנת . הוא בא אז לבקר את דודו, סיבה בעירהכרתי את צבי בעלי במ
  .ופעמיים בשבוע הייתי נוסעת בחשמלית לבקר אותו, צבי גויס לצבא הרומני. משפחתו בבוקרשט

  . קיבלנו את אישור העליה1960רק בשנת . באותה שנה ביקשנו אשרת עליה לארץ אבל סורבנו
  
  י על חייך  בארץ/א ספרנ
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

, כמה שנים אחרי שעליתי. הוריו של צבי גרו אז בבית שמש. הגענו לשדרות. 12 עלינו לארץ עם בננו דני שהיה אז בן 1960בשנת 
  .הייתי מאושרת עם עלייתם. עברו ישירות לפתח תקווהו, הגיעו לארץ אבי ואחיותיי

  
  

  
 


	                                          "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 



