
 

  "ְ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

  מילצקי :שם משפחה
  

   יהודית:שם פרטי

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

         לרובה :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Lerova בלועזית
                                                                                   

 :שם נעורים

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

 :לידה תאריך
29.3.1942  

  סניציה   ): מחוז, ישוב( מקום לידה Senitzia בלועזית  כיה' צ:ארץ לידה
                                                                                                   
  )אייזיק( יצחק :של האב שם פרטי  לה אר:שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                 סניציה:לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע         Senitzia     בלועזית  כיה' צ:ארץ המגורים

                     
 

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

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

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      ומתיאילו ? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

                                                            כיה'צ:             מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1950 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  
  

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


 

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

היה לנו . כל האחים גרו אצל סבתא. גרנו ליד סבתא מצד אבא. לאבא היה בית חרושת לרעפים ואמא הייתה זמרת. כיה'נולדתי בצ
בקומה הראשונה גרו . ה לנו בית שלוש קומותהי. פרנסים שאספו כסף לישיבות היו מתאכסנים אצלנו. היינו אמידים, הרבה רכוש
  . אני-באחד הימים הוציאו את אחי מהחדר והודיעו לו שנולדה לו אחות. האורחים

  
  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/נועות נוערת/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
  .בוידעם כמה חודשיםהחביאו אותי ב. באותו יום שנולדתי נפטרה סבתי ונקראתי על שמה. נולדתי בעיצומה של המלחמה

אחי . אמי מסרה אותי לנזירה שהייתה ידידה של המשפחה. כמה חודשים אחרי שנולדתי ורצו לקחת אותי, 1942הגיעו קצינים בשנת 
  .קצת אחרי תקופת המלחמה, 5אני הייתי במנזר עד גיל . י הנאצים ולא שמענו מהם ולא מהוריי יותר"ואחותי נלקחו ע

  

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

הבריחו אותי ממקום למקום כדי . היציאה משם לא הייתה פשוטה. חזרה לקחת אותי מהמנזר, שברחה להרים בזמן המלחמה, סבתי
היא קנתה . מגיל חמש עד שבע וחצי הייתי אצל דודתי שלימדה אותי על יהדות. שםאני בעצמי לא רציתי לצאת מ, לא להחזיר אותי

סבתי נתנה לי את ערכי היהדות . בת דודתי ובעלה העלו אותי לארץ. לי תליון של מגן דוד שהחליף את הצלב שענדתי במנזר
ת שלושה ימים וסבתא אמרה לי לא לספר נסענו ברכב. והכריחה את בת דודתי להבטיח שתכניס אותי לפנימיה חרדית כשנגיע לארץ

היו חיכוכים ביני לבין . באוניה הסתובבתי עד שראיתי נרות דולקים באולם וחשבתי שכנראה היום שבת. לאף אחד שהייתי במנזר
  .התחזקתי מאוד מהלימוד אצל סבתי, בת דודתי על רקע דת

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, ת צבאישירו, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
היו חילוקי דעות גם שם . הוא הביא אותי לפנימיה בפתח תקווה. בת דודתי מסרה אותי לרב גרינפלד שאסף ילדי עליה שהגיעו לארץ

אני .  לחלל שבת ולנסוע איתם לטיוליםקרובי משפחה חילוניים ניסו לשכנע אותי. יהיניסו להוציא אותי מהפנימ. בשנים הראשונות
גם שם שמרתי על , בן משפחה אחר לקח אותי אליו לקיבוץ השומר הצעיר. נשארתי בדעתי ולא הסכמתי לחלל שבת בשום אופן

כל . המשכתי בסמינר ואחר כך התחתנתי, חזרתי לפנימיה. שלחתי מכתב בקשה לחזור לפנימיה. אורח חיים דתי על אף התנגדותם
  .ה הזו הייתי לבד לגמריהתקופ

  .אני זוכרת שהיינו אוספים גויבות מתחת לעצים כי לא הרשו לנו לקטוף ולא היה מה לאכול. התקופה אחרי המלחמה הייתה קשה
בני הגדול מלמד ילדים . בעלי רב צבאי. הבנים לומדים בישיבות בבני ברק ובירושלים.  שני בנים ושתי בנות- יש לי ארבעה ילדים

  .זכיתי להקים משפחה ענפה של בני תורה בארץ וזו הגבורה מבחינתי. תורהבתלמוד 
מובן לי שהם רצו את מה שנראה , אין טינה על העבר. אחרי שנים של ניתוק הקשר עם בני המשפחה חזר והפך להיות טוב מאוד

  .להם טוב עבורי
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



