
 

  "ְ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
  שושנה  לנדאו

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

     Avraham אברהם  אברהם 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Roselia 4/4/1938 נ / ז     ליהרוז  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית
Şăuşa רומניה  הזאוז 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
  לאה סבו  שמואל

  ):  אה לפני המלחמהנשו/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים
   

                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
     Şăuşa  רומניה  הזאוז 

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

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 שרמונה אוק, ניפטרוש, יוליהה אלב

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 12.1944 אלבה יוליה

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

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

  
  
  

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


 

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

  . משפחה פשוטהההיית .אני הילדה השלישית מתוך שישה ילדים .אמי היתה עקרת ביתואבי היה שוחט 
  .יץנ'זיחסידות והשתייכנו לקהילת  .רים כדי ללמוד תורה"סע הרבה לאדמוואבי היה נ

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
יהודי לא /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
  . ברחנו עם סוס ועגלה ,יוליה  תחילה ברחנו לאלבה.כאשר הנאצים תקפו וכבשו את רומניה התחלנו לברוח מעיר לעיר

 אך היינו שם רק ניברחנו לפטרוש .חנו בבהלה רבהכל השכנים לעגו לנו וזרקו עלינו אבנים וממש בר . אחים4היינו אז 
באלבה יוליה היהודים דאגו לנו  .בית אז חזרנו לאלבה יוליהשם  היה לנו וגם לא לשבועיים כי נורא חששנו שהנאצים מגיעים

ן היה מבשל היה יהודי אחד בשם פרידלנדר שכל הזמ, ונתנו לכל הפליטים היהודים גם חדרים לישון וגם גם בישלו לנו ארוחות
 פעם אחת הוא חזר .י הרומנים"עככבאי עבודת כפייה ל ותולקחו א .אבי היה הולך עם טלאי שרשום עליו שהוא יהודי. םכולל

אבא רוב המלחמה לא היה איתנו אלא כל  .הביתה ולא הצלחנו לזהות אותו כי הנאצים תפסו אותו והתעללו בו וגזרו לו את הזקן
מורש אז נה כשוחט באוקלשמש  יבסוף המלחמה לקחו את אב .אנחנו בעיקר היינו עם אמא שלי .הזמן היה הולך וחוזר לקצת
  .םהרב בקהילה שם הכיר את אבי ולכן דאגו לנו ש .עברנו לשם כל המשפחה

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/  העפלה,בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
כדי אז החלטנו גם למסור את הפרטים שלנו לסוכנות , שנשארו בחיים התחילו לעלות לארץרבים מהיהודים אחר המלחמה ל

 עיר נמל ,הצט ומשם נסענו לקוסטנשנסענו לבוקר .ה חודשיים עד שקיבלנו כרטיס לעלות לארץארכההמתנה  .לעלות לארץ
   .יפהחל אונייה ושם עלינו על, ברומניה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
   לבסוף. בשל התנאים הקשיםיקשנו לעבורבלאחר שבועיים  . אותנו במעברה ליד חיפהיכנושהגענו לחיפה נתנו לנו אוהלים ושכ

קיבלנו מהמדינה דירה , ברנו לירושלים לשכונת קרית היובלע .משך כשנהגרנו בשם ליד חיפה חדרים  עם שני דירהנתנו לנו 
  ואני גרתי . הדירהקנו אתהוריי סוף  לב. וחצי20 בהיותי בת התחתנתיבמהלכן משך כתשע שנים בה גרנו ב, ברחוב דיר יאסין

  . ילדים8 נולדו לנו. ברחוב אלפנדרי במקור ברוךעם בעלי 
ם שהם בשבילי כמו ימשתדלת להיות פנויה למען הילדים והנכד אני .כל הילדים שלי נשואים . אני גרה עם בעלי בירושליםכיום

  .הילדים שלי
  
  

  מאירם פישר: ראיון
  2010יוני . ירושלים

  
 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 



