
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  קליינשטיין :שם משפחה
  

  קאטה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

         אנגלר:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
                                              

   :שם נעורים

   בלועזית                                                     קאטי   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :לידה תאריך
11.10.1934  

    רנוביץ'צ): מחוז, ישוב( קום לידהמ
                                                              

  בלועזית
                                                           

  אוקראינה :ארץ לידה
 

  לילי ברגמן :שם פרטי ושם נעורים של האם  משה :של האב שם פרטי
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                        שטרוזניץ:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  מניהרו :ארץ המגורים                                          בלועזית 
  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

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

                                       
                                                                           

 וגטו ברשד גטו שטרוזניץ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      ילו ומתיא? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  ברשד:         מקום  השחרור
 

 3.1944  :תאריך השחרור

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

  
 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1959 :עליה שנת  וינה :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  ארצה
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)גוןחברות באר, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .הוא החזיק ברשיון נהיגה ועבד כנהג. אבל חיינו בבית גדול ויפה שאבי בנה עבורנו, לא היינו עשירים .גרנו בעיר יפה

ת העולם הראשונה אחרי מלחמ. ואמי עברה לגור אצל דודתה, אמה נפטרה בלידה של אחד הילדים. כוסלובקיה'אמי נולדה בצ
. הייתה לי אחות צעירה שנפטרה לפני המלחמה. שם היא הכירה את אבי ,נה ואמי עברה איתה לעיר שטרוזניץדודתה התחת

הם . אבל אני תמיד רבתי עם הבנים, אמי הייתה חברה של אם המשפחה. היו לנו שכנים ממוצא יקי. אני הייתי מאוד מפונקת

  .דיברנו בגן גרמנית, תי בגן עם יהודים וגרמניםלמד". יהודיה מסריחה"קראו לי 

  
  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 /גון יהודיאר/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 
  .שגרה במרחק כמה רחובות, ברחתי מהבית אל דודתיוהתחילו הפצצות 

הייתה עגלה עם . ואבי סחב אותי על גבו, משם הוליכו אותנו עשרות קילומטרים ברגל. ריכזו את היהודים בגטו שטרוזניץ
  . והרומנים הפשיסטים ירו בה, מישהי מבוגרת התיישבה על העגלה. אבל אסור היה לשבת עליה, חפצים

איכרה אחת ריחמה עליי ונתנה לי אוכל בצנצנת  .שם שהינו כל הזמן. טרנסניסטריה ושיכנו אותנו בדיר כבשיםברשד בהגענו ל
  .הייתי מאוד רעבה, טלא, אכלתי את האוכל במנות קטנות. שהבאתי לה

בן דודי קרא גם לה . אמי עזרה מאוד ליילד אותה. נאלצו להסתיר אותה כי היא צרחה בזמן הלידה, דודתי ילדה בברשד
  ". מאמה"

. וכנראה שהייתי במצב של הלם כי התחלתי לצרוח שיש במיטה פירורים, אני זוכרת שנכנסתי למיטת קרשים שהוריי ישנו בה

  .אבל המשכתי לצרוח, ע אותי ולהסביר שאין שם כלוםהוריי ניסו להרגי

  

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

  .לא ידעתי מילה ברומנית. אחרי המלחמה חזרנו לשטרוזניץ ולמדתי בבית ספר רוסי
  .אך רציתי לעלות ארצה, י תיכוןכמעט סיימת

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
הול הוא בוגר טכניון תעשיה וני. ונולד לנו בן 1965התחתנו בשנת , הכרתי את בעלי. והגענו לנהריה 1959הגענו ארצה בשנת 

  .וכיום הוא מנהל פיננסי בהיי טק, הוא סרן בצבא. וסיים תואר שני במנהל עסקים
  
  
  

  2009דצמבר . חיפה
  

  אלינה נאור: עריכה
  

 


