
 

  "ְ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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  טרופ

  :שם פרטי

  שלמה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  טרופ

  בלועזית

     Goldstein  
  :שם נעורים

 
  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

  שלמה

   זיתבלוע
      Shlomo 

:                     מין

 נ/  ז   
   :לידה תאריך

22.02.1918  

    ):מחוז, ישוב( מקום לידה

  קולומיה

          בלועזית
Kolomyja 

  :ארץ לידה

 פולין
  :של האב שם פרטי

  משה

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  דבורה פרנק

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

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                    :      לפני המלחמה  מגורים קבוע

  קולומיה

   בלועזית
     Kolomyja  

  :ארץ המגורים

 פולין
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 בית ספר
   :המלחמהמקצוע לפני 

               מסגר
                   

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור
 

  :  אריך השחרורת
10.05.45 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

  :עליה שנת
  

1957 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

 נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, דהעבו, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  

עם  לנסוע לאמריקה הרצ 1920בשנת שאח היה לאמא  .1928אבא נפטר לפני המלחמה בשנת  .אחיות ושני אחים 3היו לי 

אחר כך הם וחלה לבית כנסת הייתה בהיריון אז הם הלכו בהת אשתו. הגיעו לוורשה גנבו להם את הניירות והמסכיםכש. אשתו
   .התארגנה לעזור להם תיכל משפח .אחד כל המשפחה רחזרו לבקש עזרה וגרו אצלנו בחד

  .בבית ספר פולני וגם בחדר תילפני כן למד, במסגרות תיעד המלחמה עבד
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבור או מסתב, 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; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
   .היינו תחת שלטון הרוסים. האחד לגרמנים והשני לרוסים - שני חלקיםהייתה מחולקת ל יןפול 1939בשנת 
הלשינו  1941שהגרמנים נכנסו בשנת כ. בזמן השלטון הרוסי שוטר התגוררברחוב שלנו . התגייסתי לצבא הרוסי 1940בשנת 

הגרמנים . היו יהודים עד הערב הם יחסלו את שלושת הרחובות בהם חזורואמרו שאם הוא לא יבאו הגרמנים ועליו שהוא ברח 

את כל המשפחה שלי הרגו מלבד אח  .ביער שהיה לא רחוקאותם לא המתינו לערב וכבר בצהריים הוציאו את כולם וחיסלו 
עוד היה זה אחד המקומות הבודדים בו חיסלו יהודים  ,הגטוהקמת לפני הדבר התרחש עוד . אחד שלי שגם כן התגייס לצבא

התחלתי שקיבלתי מכה מנפילת פצצה ואחרי זה משום שחררו אותי . 1942תי בצבא עד שנת שיראני  .והמחנות לפני הגטאות
  .שוב גויסתי 1944בשנת  .דועבל

  
  
  

  ערבה אלבז: ראיון
  2009אוקטובר . קרית ביאליק

  

  קרן אלמוג: עריכה
  

 


