
 

  "ְלדֹורֹות"                                           
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .יכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

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 ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  דרשר :שם משפחה
  

  שלמה :שם פרטי

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

                                                                                   
   :שם נעורים

:       מין                    שלמה  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית
 נ / ז                                       

 :לידה תאריך
18.4.1926  

  רומניה :ארץ לידה  בוטושן  ): מחוז, ישוב( מקום לידה  בלועזית
                                                                                                   

  דוד :של האב שם פרטי  שרה סינדלה :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/ היהאם( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים
   

                               בוטושן:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  רומניה :ארץ המגורים                          בלועזית 

                     
 

 בית ספר: לפני המלחמה אר אקדמיתו/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

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

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  כריית תעלותמחנה עבודה ב?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  בוטושן:         מקום  השחרור
 

 1944  :תאריך השחרור

 ?מחנהשם ה? האם שהית במחנה עקורים  בוטושן ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  
  

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

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


 

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

  .1939עד שנת , דתי בבית ספר למ.ארבע אחיות ואח אחדהיו במשפחתי .  ברומניהעיר בוטושן ב1926שנת נולדתי ב
  

  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 

את אבי ואת אחי למחנה , לקחו אותי.  הרומני התחילו לקחת אנשים לעבודהויחד עם הצבא,  נכנסו הגרמנים1939בשנת 
, כשהגרמנים נלחמו עם הרוסים. היינו לא רחוק מגבול רוסיה. מ מחוץ לעיר בוטושן" ק25המחנה היה . בחפירת תעלות, עבודה

. לקחו אותי לעבודות במפקדה שלהם. והחזירו אותי לבוטושן, אחרי שלושה חודשים באו שני גרמנים וחייל רומני. היו הפגזות
קצת אוכל אבל למזלי היו שתי טבחיות שנתנו לי . העבודה הייתה עם הרבה מכות ולא נתנו לנו לצאת. במפקדה היה חדר אוכל

  .קילומטרים ספורים מביתיהמקום היה במרחק . בערב
שאלתי . הדבר שבר אותי לגמרי.  ובוכההגעתי הביתה וראיתי את אמי יושבת על המיטה. אבל הצלחתי לברוחלא יודע איך 

ואמא , הבאתי שקית עם אוכל. כי לא היה לה אוכל לתת להן, היא אמרה לי שהבנות הלכו לישון רעבות. אותה למה היא בוכה
לקראת בוקר פחדתי . נפלתי על הרצפה ונרדמתי, אמרתי לה ללכת לישון". נשאיר את זה לבוקר, לא נעיר אותן עכשיו"אמרה 
אחותו של  .לא נתנו לזוז ממקום למקום, פלותמכות והש –מאותו רגע התחיל גיהינום . וחזרתי למפקדה, ו לקחת אותישיבוא

  . הם לא חזרו, אבי נלקחה עם בעלה ובני משפחה נוספים
  

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

, ר ומכבי"בית, כגון גורדוניה,  להכשרה לעלייהנפתחו תנועות נוערכאשר . סאז למדתי דפו, ל אמר שצריך ללמוד מקצוע"אבי ז
בינתיים . שם עבדתי קשה מאוד,  אותי שלחו למפעל קרשים.הביעו התנגדותם וסגרו את התנועותהרומנים . הצטרפנו אליהן

  . באותה תקופה התחילו הרומנים לשחרר יהודים לישראל. לקבל אישורים ולעזוב את רומניהעשיתי הכול כדי 
   .ושלח לנו כדי להתקיים, הוא קיבל כמה גרושים בחודש. מ מהבית" ק250המרוחק  ,קח לעבוד כנגר במחנה צבאי רומניאבי נל

ארזתי מזוודה ונסעתי לבוקרשט , עתי הביתההג. עזבתי את המפעל בטענה שאני נכנס לניתוח. עליהפתאום קיבלתי אישור 
  . אוניהמשם עלינו על . לקבל את האישורים

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
 ,כבר היתה גרה בארץ מספר שנים אחותי .ז לכסף רבנחשב אש,  לירותשתיקיבלתי . 18ואני בקושי בן   חיפההגעתי לנמל

שאלתי , כשאחותי ניסתה לעצור טרמפ.  לא ידעתי אז מה זה תחבורה.אסוף אותיואחרי יומיים היא באה ל, כתבתי לה גלויה
ת הבי. הוא הסיע אותנו עד הבית. יפ'קצין בגאסף אותנו . והיא הסבירה שהיא מבקשת שיאספו אותה, אותה מה היא עושה

שאני לא רוצה להיות לעול עליהם ואני רוצה לחפש , שהיה איש מקצוע בצבא, אמרתי לגיסי. היה בית ערבי עם קירות בוץ
  .עבודה

ואני , צ" אבי מצא עבודה במע.פגשתי אותם ונסענו יחד לאשקלון. והגיעו לעתלית, ו הוריי ואחיותייאחרי שישה חודשים על
, כשסיימו את בניית המפעל.  מפעל לדודי שמש ומדפים– "מרומית"נו את מפעל באשר שומר כעבדתי כ. שתלהעבדתי במ

  ". אלא עובד שלנו, אתה כבר לא שומר, שלמה ":המנהל אמר לי
  . בגלל היותי בן יחידשירות מילואיםרשויות הצבא הסכימו לגייס אותי רק לאך , רציתי להתגייס לצבא

  .טפלת בי במסירותמ ואשתי היא אישה נפלאה.  התחתנתי1958בשנת 
אנחנו ממש , הלוואי על כל משפחה בישראל ילד כזה. בתי גרושה עם ילד.  התיכונהבערבהצופר מושב חקלאי ב, יש לנו בן נשוי
  . ולהראות להם איפה גדלתי, לקחת את הילדים והנכדים למסע שורשים משאלת לבי היא .חיים למענו

  

 


	                                           "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 



