
 

" ְלדֹורֹות"                                        
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                     

 

  השואה ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
 

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

 www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

 
 

 שם משפחה ושם פרטי כיום
  :שם משפחה

 
: שם פרטי

 

             פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                       

 אין צורך לענות עליה,          במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                         

:           איתו נולדתישם משפחה 
                                        

                                              בלועזית
 

 

: איתו נולדתישם פרטי 
                                               

  בלועזית
                                           

:                      מין
    

  :לידהשנת 
 

:   עיר לידה
                                                            

      בלועזית
                                            

 :ארץ לידה
 

: של האב ושם משפחה שם פרטי
 

: שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                 :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
            

  בלועזית
                                          

: ארץ המגורים
 

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

  

  :המלחמהמקצוע לפני 
   (מורה, סנדלר, תלמיד)

                              

 : או בתנועהחבר בארגון
   (בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית)
 

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                 (שם העיר או האזור ושם הארץ)

                                                                                       

      ציין את שמו, במידה והיית בגטו
 

  בלועזית
                                                                                                                                                    

   ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                               

  בלועזית
 

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

 :  תאריך השחרור
 

 במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
 (גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה)
 

 

   לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת
 

 ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 

: עליה שנת
 

 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 

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


 

י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

: )חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך)
 

 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

היו לנו משרתים שלקחו , לאבי הייתה מסעדה וחיינו באושר ובעושר. הייתי ילדה עם כפית של זהב בפה, 1936נולדתי בשנת 
וכשהיא הייתה נכנסת , והייתה לנו מנהלת מאיטליה בשם אמה פולקו" יטה וקייה'צ"למדתי בבית ספר . אותנו לבית הספר
 .1943 ואחותי בשנת 1940אחי נולד בשנת . למדנו איטלקית וקצת עברית, לכיתה כולם רעדו

 

י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש)
(: במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור , או בהתנגדותבריחהב
 

הסתובבנו ברחובות ולא היה לנו לאן , נדדנו והיינו עם כינים בראש. אדו ואנחנו התגלגלנו ממקום למקום’אבי נלקח למחנה ג
 . ולא היה מי שידאג לנו, לא היה לנו אוכל. לשה אותו ומוכרת כדי לפרנס אותנו, אמא היתה קונה קמח. לחזור

 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר
  :(עליה/ העפלה,  אחרי המלחמהחייך,  הביתהתךהשחרור וחזר)

 

דודתי חלתה בטיפוס ונשארה לגור איתנו לאחר שאיבדה . אנחנו נשארנו שני ילדים קטנים עם אמא. 1945אחי נפטר בשנת 
 .הוא היה עם הרבה צלעות שבורות ופצעים ברגלים. שונה מהאב שהכרתי, אבי חזר שבר כלי. את הוריה

אבי לא רצה להישאר . בזזו ואף שרפו אנשים בחיים,  התחוללו מאורעות בלוב בהם הערבים התנפלו על היהודים1948בשנת 
אבל אמרנו כי בטח עדיף להיות , לא ידענו לאן מועדות פנינו. עוד בלוב וכתוצאה מכל התלאות התחלנו להתארגן לעליה לארץ

 .מאשר להישאר בלוב, עם כל היהודים בארץ
 

י על חייך  בארץ /נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה)

(: לדורות הבאים
 

מנמל . ולא היה לנו אפילו מה ללבוש, כל התכולה שהבאנו עמנו טבעה בים. (Galila)" גלילה" הגענו לארץ באוניה 1950בשנת 
אחר כך לקחו אותנו . מרגרינה וריבה, קצת לחם: ושם חילקו לנו מנות לפי מספר הנפשות, חיפה לקחו אותנו לשער העליה

כעבור כמה חודשים . גרנו שם במבנה שחולק על ידי חבלים ושמיכות ולכל משפחה ניתנו כמה מטרים. לבית עולים בפרדס חנה
אבי היה רוב הזמן בבית החולים . לא הלכנו ללמוד ולא היה לנו אוכל, כשהגענו לארץ היינו בטראומה. העבירו אותנו למעברות

 . ביקשנו מהשכנים משהו לאכול. בנהריה ואני נשארתי עם שתי אחיות לעבוד
ומהמשכורת שלי , עטפתי תפוזים.  והלכתי לעבוד באריזה14אמרתי שאני בת ,  הייתי רזה כמו מקל12כשהגעתי לגיל 

שיקרתי . ליד חיבת ציון, בכפר הרואה" יקיר"מוסד , הלכתי לעבוד בפנימייה של ילדים משוטטים, כשגדלתי קצת. התפרנסנו
. 15-16אבל הייתי בסך הכל בת , בגלל השקר הזה רצו לקחת אותי לצבא. עבדתי מאוד קשה, בקשר לגילי כדי שיקבלו אותי

 . אז הוא הכיר לי את בעלי והתחתנתי, אבי אמר שאני לא בגיל המתאים לצבא
היו לי ששה . וביקשו משפחות שיקחו ילדים לחודש חודשיים, קראתי כתבה בעיתון על מוסד אומנה שעמד להיסגר, אחרי שנים

הם היו תאומים בגיל שנתיים וחצי והם נשארו . נסעתי לשם עם בעלי ונתנו לנו שני ילדים, אבל למרות זאת, ילדים באותו זמן
 . ועזרנו לילדים" משפחת קלט"בנוסף שימשנו כ. עד שהקימו משפחה משלהם, 28אצלנו בבית עד גיל 

 

 

  לנה קוזנצוב:ראיון

 2013יולי , חדרה


