
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  ני'ז  רוזנשטיין

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Kleiman קליימן  קליימן 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Jenni 15.01.1935 נ / ז     ני'ז  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Chernivtsi רומניה  רנוביץ'צ 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  שרה  אברהם
  ):  נשואה לפני המלחמה/שויתה נ/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Chernivtsi  רומניה  רנוביץ'צ 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

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

 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  מוגילב, רנוביץ'צ
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1945 מוגילב

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  בית חולים של הצלב האדום 

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

  
  
  

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


 

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

 היה מאוד נובית. לאבי היו שתי חנויות אחת למזון והשנייה לאומנויות,  כבת יחידה למשפחה מאוד אמידה1935-נולדתי ב
 . שמרנו על המסורת במשפחה.למדתי גם אנגלית וגרמנית,  למדתי לנגן בפסנתר ולרקוד בלט ובנוסף.גדול

  
  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

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
אמרו לנו . אזעקות ובלגן ברחובות,  אך בערב החלו צפירותקמתי לבוקר שמח,  חגגתי יומולדת עם משפחתי1941בשנת 

באותו היום סגרו לנו את הרחוב שגרנו בו והפכו אותו . למרתפים ולהתחבא ולמחרת בבוקר קמתי ליום אפור ולמלחמהלהיכנס 
   .אמי פוטרה מעבודתה. י הנאצים"סגרו את החנויות של אבי והוא נחקר ע. לגטו

 . עתי מה עושים איתילא יד,  ובזמן השחרור חוויתי הלם קרב6ג בגיל " ק10שקלתי , בזמן המלחמה סבלתי מתת משקל
  

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

ארגון של ו הגעתי לקונסטנצה 1947בשנת . בבית חולים עד שיכולתי לתפקד בעצמימאושפזת  הייתי 1945-1946בשנת 
  .12-13שם למדתי קרוא וכתוב בגיל  .סידרו לי ולהוריי מגורים שנקראו קומניטטייה הודיוינט הי'הג
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

ל הנראה שכחו ככ ,ןתו מן האונייה טרנסלבניה ולא מצאנו א ירדנו. שאחיות של אבי ארגנובזכות מסמכים 1950-עליתי לארץ ב
 1952-ב .משם עברנו לגור ברחוב אילת ביפו .מי שביפו'עגשכונת משרדי הקליטה והעבירו אותנו לבלכן נרשמנו . אותנו

רשמתי .  שני ילדים שכיום הם רווקיםנו עם ישראל ונולדו ל1963 התחתנתי בשנת. נרשמתי ללמוד ספרות בבית הספר יבנה
  . אני כרגע בשלבי כתיבה של ספר המשך.  יד ושםתעזרב 2008צא לאור בשנת י והוא 2004ספר על אודותיי בשנת 

  .אני מרגישה שנתתי כל כך הרבה למען כולם והמדינה ומרגישה שאני לא מקבלת בחזרה את הכבוד המגיע לי
  
  

  אלי קורינו: ראיון
  2010יוני . תל אביב

  
 קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "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 



