
 

  "ְ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
  שולמית  מדמוני

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

     Piathovski  פיאטחובסקי  פיאטחובסקי 
:       מין   :לידה תאריך  :או בתקופתההמלחמה  שם פרטי לפני   בלועזית

      Cristina נ / ז    10/1/1943  כריסטינה 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית
Vilna יטאל  וילנה 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 טקלה שוילביץ  ליאון

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

 :  של האישה שם נעורים

                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   בלועזית
             

 :ארץ המגורים

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני 
                                  

  :   או בתנועהחבר בארגון

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

        ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
  

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  נאפולי, וינה 1958  אוניה איטלקית

  

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


 

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

  . 1943- נולדתי לאחר פרוץ המלחמה באני . וכך גם אימי, קתולית אדוקה, סבתי מצד אימי הייתה נוצרייה

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, ת וצעדות מוותמחנו, 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 

  :לפני שנולדתיסיפורים שהתרחשו , אני יודעת מסיפורים של הוריי על המלחמה
 בוקר אחד הכלבים החלו .על גבעה כשבמורד הגבעה הייתה כנסייההיה ממקום  ה בית.הוריי התחבאו בכפר אצל סבתי הנוצרייה

העירה את מיד  .ן הביתבאים לכיווקבוצת גרמנים וליטאים , לחרדתה,  וסבתי יצאה מהבית לראות על מה המהומה וראתהלנבוח
 לכיוון תה לפתח הבית וירהקבוצת הגרמנים והליטאים הגיע .עליית הגג והריצה אותם לכיוון הכנסייה שבמורד הגבעהשישנו בהוריי 

ה עד  הוריי התחבאו בכנסיי.אחותה של אימי רצה לכיוון היער במקום לכנסייה ותפסו אותה .כדור פגע לסבתי ברגלה .דלת הכניסה
  .רדת החשכה וסבתי הביאה להם אוכל ובגדים

 בדרך הוא .לכיון ביתה של סבתיבו הסתתרו אבי שם אותה על מזחלת והם יצאו מהיער , ימי בחודש התשיעי להריונהכשהיתה א
הידק  הוא. אלא להמשיך ישר, הוא החליט שלא לחזור על עקבותיו, ראה קבוצת גרמנים צועדת לעברם ובהחלטה גורלית של רגע

, בין כפרים שבורים והרוסים,  וכך בדרכים.במזל נתנו להם לעבורואמי החלה צועקת ו, את הכובע לראשו על מנת להסתיר את פניו
ואצלה גדלתי עד לגיל , שהתנצרה, אמי החליטה לקחת אותי לדודתי, בשל העובדה שהוריי התחבאו וברחו מהנאצים .ילדה אותי אמי
  .לקחת אותיהוריי אבי מצא עבודה חזרו לאחר ש .המלחמהנגמרה אז , שלוש או ארבע

  . חשבתי שבעלה של דודתי הוא הוא אבי. עד גיל חמש לערךלא הכרתי את אבי ולא הכרתי בו גם ששב לקחת אותי
  

ו לא רצתה לעזוב אותה ולכן היא נשארה איתה בגט, כמובן, סיפור אחר שסיפרו לי הוא שלאחותה של אימי נולדה תינוקת והיא
  .נתנו לה לראות את התינוקת כל זמן שהתאפשר, ומסרה אותה למשפחה נוצרית והם מצידם

  .בת דודתי, כאמור, איני יודעת מה עלה בגורלה של התינוקת שהיא. לקחו את היהודים מהגטו, ללא התרעה, פתאום
  

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

שם למדתי , שם למדתי בבית ספר יהודי ולאחר סגירת בית הספר היהודי עברתי לבית ספר נוצרי, לאחר המלחמה גרנו בוילנה
היינו . איטליה, ולישם חיינו כשנה ואז לקחו אותנו ברכבת דרך וינה לנאפ,  עזבנו את וילנה והגענו לוורשה בטיסה1957-ב. בכנסיה

  .שם שבוע ומשם יצאנו באוניה לחיפה
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  .ריחו אותנו לדבר עבריתהילדים הצברים הכ, לא התרגלנו לחייים בקיבוץ. שם היה לאבי בן דוד, מחיפה עברנו לכפר מנחם
  .שנה לאחר מכן עברנו לראשון לציון. מצא עבודה כפועל פשוט וכך עברנו לגדרה, מהנדס חשמל במקצועו, אבי

  .ים בחצור-בבסיס מבצעי קרקע, 13ד "בצבא הייתי בחיל ההדרכה בבה
  .אם לשלושה ילדים וסבתא לשבעה נכדים, כיום אני נשואה

  

 


	                                         "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 



