
 

  "ְ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

  אלשטיין :שם משפחה   עלית:שם פרטי
    

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
                   צלר  :המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית
Zeller                                                                           
:       מין  1938 :לידה תאריך                     מליתה:המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

Melita                                                                                       נקבה 
   רומניה:ארץ לידה                                 רנוביץ' צ):מחוז, ישוב( מקום לידה   בלועזית

Czernowitz                                                                                 
  וילהלם/  זאב:של האב שם פרטי   פרידה פורמן:שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
  מחוז בוקובינה, רנוביץ'צ :לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

Czernowitz                  
Bukovina                     

                     
 

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

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

                                                                           
         רנוביץ' גטו צ?אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

                                                                                           רנוביץ' צ:מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 01/1944 

  ?שם המחנה? שהית במחנה עקוריםהאם     בוקרשט?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
   
  

 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  )לא בטוחה(' תיאודור הרצל'

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות  1950 :עליה שנת
   

  
  

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


 

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

רוב ( רנוביץ'היינו מהמשפחות היחידות שנותרו בצ. רנוביץ שברומניה וגדלתי עם מטפלת למשפחה גדולה ויחסית אמידה'נולדתי בצ
 עסק בתחום השיש ובנה מצבות לבתי קברות לפני המלחמה בעלי. )במסגרת השומר הצעיר, 30- המשפחות עלו לישראל בשנות ה

  .יהודים
  

  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 /רגון יהודיא/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

רנוביץ והקימו בה 'באותם ימים נכנסו הרומנים הנאצים לצ.  הרוסים גייסו את אבי לצבא האדום ואני נשארתי עם אמי1941בשנת 
, אמי נלקחה בטרנספורט הראשון אך לא הצהירה עלי. נסניסטריה וחלק נשארו בגטוחלק מהאנשים הועברו בטרנספורט לטר. גטו

שעתיים במשך  רק  והיה מותר לנו לצאת לקניות וסידורים.היה עוצר בעיראני זוכרת ש. וכך ניצלתי ונשארתי עם סבי וסבתי בגטו
  .שילמנו קנס גבוה הטלאי ללא והלכנשכפעם אחת ו  ברחובותינו חייבים לענוד טלאי צהוביהבאותה תקופב  .ביום

נחוצים למאמץ  בעיקר את אלה שהיו, בעיריקש להשאיר חלק מהקהילה היהודית רנוביץ ב'ראש העיר של צ, אחרי כשנה בגטו
כל שנות לאורך   בעירוכך נשארנו, תוהוא רשם אותי כב.  גם לסבי וסבתידוד שלי קיבל אישור להישאר והשיג אישור .הממשלתי
  . המלחמה

  

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

לאחר שגירשנו מעט בכוח את הקצין הגרמני שגר שם ,  לגור בהשבנו וחזרנו לדירה של הוריי, הגרמניםעם סיום המלחמה ונסיגת 
 שנים 3-4יחד איתם עברנו לבוקרשט לתקופה של . נו שם עד שאמי חזרה מהמחנה ואבי חזר מהמלחמהנשאר. כל התקופה הזו

  .ומשם עלינו ארצה
  

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

. למדתי בתיכון והתגייסתי לצבא.  הגעתי לקיבוץ משמר העמק בו התגוררתי במשך שנתיים עלינו לארץ ויחד עם דודי1950ביוני 
  .ומאז שחזרתי לארץ אני מתגוררת בירושלים, ב" התגוררתי בארה1964 - 1960בין השנים 

  

 


	                                         "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 



