
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שרף :שם משפחה

  

  מליטה  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           שרף: איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
  

Scharf 
  מליטה  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
 Melita                                          

 :מין

                     נקבה

 

  1937 :לידהשנת 

 

  'רנוביץ'צ:  עיר לידה

  

    Czernowitz   בלועזית

                                           

  רומניה  :ארץ לידה

 
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  :האםשם פרטי ושם נעורים של 

 
                                                    'רנוביץ'צ: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  Czernowitz בלועזית

 
  רומניה  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                  'רנוביץ'צ  :חופשיהמקום בו נודע לך כי הנך אדם 

 
  1945:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, והיית במחנות מעצר בקפריסיןבמידה 

  

  :עליה שנת

1949 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  .כאשר הרוסים השתלטו ועלו לשלטון פתחו בית ספר ששם אני למדתי 1940ב .'רנוביץ'בצ 1937נולדתי ב -לפני המלחמה 

אז הרוסים אילצו את כול הגברים היהודים  מא הייתה עקרת בית יאואבא היה חקלאי  .ופרצה המלחמההנאצים השתלטו  1941ב

מא יא, כאשר המלחמה פרצה והנאצים השתלטו 3.5גרנו בבית מושכר הייתי בת  .להתגייס לצבא האדום וביניהם היה גם אבא

בתא היה הרבה כסף והם היו עמידים הדירה הייתה לסבא וס 1946לקחה אותי להורים שגרו לידנו וגרנו שם שנים רבות עד 

  .חדרים היה מאוד מצומצם 2נפשות ב 7יחסית יוקרתית והיה חדר אמבטיה גרנו שם 

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

לקנות מה שצריך בשוק רק שלכול היהודים לא  8:00-10:00על כול היהודים היה עוצר והסכימו לנו לצאת מהבית רק  בין השעות 

עבוד וכך גם לא היה לנו כסף אז קנינו רק תפוחי אמה היה כסף כי לא עבדנו כי לא הסכימו לנו לצאת מהבתים אז לא היה איך ל

באחד הימים הוציאו אותנו הנאצים ללובי והעמידו אותנו  .היו לנו שכנים טובים שהיינו ביחסים טובים איתם. שאיתם הכנו מרק

ן עלינו והוא סמוך לקיר שהפנים לקיר ורצו לירות בנו שהשכנים ראו את זה הם התקשרו ישר למפקד המשטרה שהיה תמיד מג

י הרוסים ולא שמענו עליו עוד מעולם אבל היינו "מפקד המשטרה נרצח ע .הגיע למקום ומנע מהנאצים לעשות את זה וכך ניצלנו

  .מאוד אסירי תודה על מה שעשה עבורנו

ם והייתי בורחת כדי אני הייתי ילדה מאוד שובבה ולא הסכמתי להישאר בבית אז כדי לצאת הייתי קופצת מהחלון והייתי בלי נעליי

בסוף יוני לקחו אותנו למחנה ולי ולמשפחתי הוציאו אישורים בכדי שנוכל  .לשחק עם בנות בגילי שהיו תמיד מסתובבות בחוץ

הנאצים ברחו והרוסים הגיעו הרגו את כול מי  1944להישאר בעיר ובאמת כך ניצלנו נשארנו אני וכול משפחתי בעיר באפריל 

 1945אבא חזר ב .ם היו מביאים לנו אוכל ושומרים עלינו וזאת בגלל שהמפקד הרוסי היה יהודי גם הואהרוסי, שעזר לנאצים

  .לאחר שברח מהצבא האדום ועברנו לגור ברומניה

באחד הימים שגרנו שם האוקראינים נכנסו אלינו הביתה ולקחו מאתנו את כול התכשיטים שהיו עלינו ואז הבחינו בנר שהיה דלוק 

עוד דבר שאני זוכרת  .הם חשבו שאנחנו נאצים ולכן עזבו. מנהג של הנאצים והם התנצלו על מה שעשו ועזבו את המקוםשהיה 

הרוסי קלט אותי הוא אמר לי מהר  צין שבטעות עליתי על שדה מוקשים ושהקבתור ילדה קטנה הייתי שובבה מאוד ואני זוכרת 

  .לעצור ואני עצרתי והוא הוביל אותי כדי שאני לא אתפוצץ וכך ניצלתי הוא חשב שאני אחת מהם ולא ידע שאני יהודייה

  

    היוםי על קורותיך מתום המלחמה ועד /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

עליתי לארץ לבדי רק אני קיבלתי אישור את אבא הכניסו לבית סוהר ישר  1959לרומניה התחלתי ללמוד ובשנת כאשר הגענו 

  .אחרי שביקש אישור בשבילנו לעלות לארץ רצו למנוע ממנו זאת

ואחר כך שאחותי ואמי הגיעו עברנו לגור בבית החוצות התחלתי לעבוד במפעל במשך " גשר"שהגעתי לארץ התיישבתי בקיבוץ 

  . לא התחתנתי ואין לי ילדים. שנה ושעזבתי  התחלתי לעבוד בקופת חולים עד הפנסיה  23

 "לםמה שקרה לא היה צריך לקרות מעו"   -מסר
  

 

  ,אתא –קריית , שליו בנימין :ראיון

  2013יולי  

  


