
 

  "ְ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
  נחום  אדלשטיין

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

     Edlstein  אדלשטיין  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Zigmond 7.1.1937 נ / ז     גמונדזי  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Chernowitz   אוקראינה   בוקובינה-טשרנוביץ 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Chernowitz  אוקראינה   בוקובינה- טשרנוביץ 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהצוע לפני מק  :   או בתנועהחבר בארגון

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

 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  דובקהובוא
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1945 אובודובקה

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  רומניה 1951  טרנסילבניה

  
  
  

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


 

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

  .   בן יחידייתי ה. תופרתיאבי היה רפד ואימ. בוקובינהרנוביץ טש בעיר 7.1.1937 - בתינולד

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: וני דרךצי(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
יחסם של . דובקהובו לגטו א, כמו את יתר היהודים באזור,נו נכנסו הגרמנים לאזור וגירשו אות,1941בשנת ,  בן ארבעיתיכשהי

 מתנאי רעב היהודים בגטו סבלו. הגרמנים אל היהודים במחנה היה גרוע ומשפיל ואלו שלא יכלו לצאת לעבודה הוצאו להורג
בזמן . אבי נשלח למחנה אחר מרוחק יותר שם עבד בעבודות כפייה בהקמת גשר. ממחסור בתרופות ובטיפולים רפואיים, קשים

ו ללקט שאריות מזון בפחי האשפה על מנת ננאלצ, החיים בגטו היו קשים. טיפוס הבטןמ יהשהות במחנה נפטרו סבי וסבת
טיפוס ב תיו במחנה נדבקנבשנה הראשונה לשהות.  אותימאיכרי הסביבה כדי להאכיל נאלצה לצאת ולגנוב מזון יאמ, לשרוד

 1945בשנת . י להחלים ולעמוד על רגלי,חצי שנה לאחרבאורח נס  תיהבטן ועל אף המחסור החמור בתרופות וטיפול הצלח
או אותם הגרמנים הם נמלטו כאשר רו, גטוההגיעו הכוחות הרוסיים לאזור וכאשר טעו מספר חיילים בדרכם הם הגיעו אל 

הימלט משוביו במחנה לבאותה עת הצליח אבי . היהודים הכלואים בין חומות הגטו, לגמרי במקרה, ו לחופשינבבהלה וכך יצא
  . אלינוהכפייה בו היה נתון ולהצטרף 

  

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

הרוסים באותה עת לא אפשרו יציאה ישירה מגבולות המדינה .  לארץ ישראלנו לתכנן את עלייתהוריי ועם תום המלחמה החל
הם פנו לאיכר רומני שהציע להם את .  לברוח תחילה לרומניה ולנסות לצאת ממנה לכיוון ישראלי ולכן החליטו הורילישראל
 בתחתית עגלתו הרתומה י ואותיהשכיב את הורי, האיכר לביתואותנו ביום היציאה לרומניה הזמין . ו תמורת כסף רבעזרת
   . לגבולות רומניה אותנו בערמות קש וכך הצליח להבריחנוכיסה אות ,לסוס

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, ותיתעילות ציבורית או תרבפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
ו למעברה גבעת נמחיפה הועבר. אשר עגנה בנמל חיפה" טרנסילבניה"אונייה ב לארץ ינועל, 13 בן יתי כאשר הי1951בשנת 
 י הורי.בתוך אוהלים השטח כולו היה מגרש בוצי גדול והחיים התנהלו בצפיפות רבה, התנאים במעברה היו קשים. אתא

 תי התגייס18 בן יתיכשהי. ו לשיכון בקריית אתאנ במעברה כשנתיים ולאחר מכן הועברנוהתגורר. א עבודההתקשו מאוד למצו
 תישם הכר, לעבוד בעיריית קריית אתא בתור שליחהתחלתי  תיכאשר השתחרר.  כמכונאי מטוסים בחיל האווירילצבא ושירת

 למחלקת הרווחה בתפקיד תילהתפתח בעירייה ועבר להתקדם וכתיהמש. ו לאחר שנה בדיוקנ נישא. לעתיד שמחהיאת אשת
.  וועד העובדים של עיריית קריית אתא  כראשנתי האחרון כיהי את מחלקת המשכורות ובתפקידתי לאחר מכן ניהל.מזכיר
 .60 לגמלאות בגיל תי כארבעים שנה בעירייה עד שפרשתיעבד

  
  
  

  שי חמוי: ראיון
  2010יוני . קרית אתא

  
  קרן אלמוג: עריכה
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	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



