
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                   
  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. השל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  סימה:שם פרטי  מרשלק  שם משפחה

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אינה נוגעת אלייךבמידה והשאלה                                   

  ציטשמן :איתו נולדתישם משפחה 
                                            

                                              בלועזית
 

  סימה:איתו נולדתישם פרטי 
                                                      

   בלועזית
                                            
 :מין

             נקבה
   :לידה שנת

1922 
  פולין :עיר לידה

                                                              

 פולין :ארץ לידה                                                בלועזית

  שמואל ציטשמן :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  רבקה ציטשמן :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                            פולין סוסנוביץ: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

   בלועזית
                                         

  יהטוניס :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 יסודי 

   :המלחמהמקצוע לפני 
       )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה

                            

  :או בתנועה חבר בארגון
  

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

                                                                                   
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                             

     ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

        כיה ברינסטוב'צ

                                                                                                        

  בלועזית
  

  פולין :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1945:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, בעיקר באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה (

  איטליה, גרמניה
 

  גרמניה :לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

1952 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  שער הישוב



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

להוריי היה חנות כלבו ושם עבדו אימא ואבא הספקתי . אבא ואמא אחות גדולה אני ואח קטןנולדתי בעיר סוסנוביץ שבפולין ל

חייתי בבית מסורתי שומרי  .השומר הצעירכשפרצה המלחמה המשכתי ללמוד בקבוצה של . כיתות בבית ספר יסודי 6ללמוד 
היינו משפחה מאוד מגובשת מצד , משכונה היינו חבורת ילדים שמשחקים ביחד, שבת אימי ואבי נהגו להתפלל בבתי כנסת

כשנה לפני המלחמה אבי נפטר ואימי המשיכה בניהול החנות ופרנסת  .אמא ואבא היינו עורכים מפגשים משפחתיים מדי פעם

  .הייתה תקופה יחסית לא קלהזו  .הבית

  

  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
  

הגרמנים חילקו אותנו  .הגרמנים נכנסו ולקחו את כל היהודים מהעיר לרחבת הבית ספר בו למדתי, המלחמהפרצה  1942
, אני שהייתי יחסית קטנה והייתי אמורה להישאר עם אימי .ממנה עבדה לא נכנסה למחנה עבודה 50%משפחה ש , לקבוצות

כי את אימי ואחי הקטן , יישאר עם אחותי במחנה עבודהעל מנת שאני  15אימי בקשה שאני ישקר לגבי גילי ויאמר שאני בת 
אימי צפתה מראש שכנראה במחנה עבודה יהיה לנו יותר טוב והם בסופו של דבר יושמדו ולכן העדיפה שאני  .השאירו בחוץ

  .אימי ואחי הקטן נשארו בבית באותו שכונה שגרנו והתקיימו איכשהו .ישקר לגבי גילי וכך יישאר עם אחותי

ידענו שאספו את כל היהודים שנשארו לגטו ובניהם גם אימי  1943ובשנת , בערך שנה התכתבנו ושמרנו על קשר ה שלבתקופ
אני ואחותי עבדנו בבית חרושת במחנה  .ועל אחי אני לא יודעת בגורלו עד היום, על אימי סיפרו לי שהיא הייתה בהשמדה, ואחי

עד התקיימה  13וככה ילדה בת , אחותי התחלקנו כל יום ביחד על פרוסת לחםעבודה שם קיבלנו חצי כיכר לחם לשבוע ואני ו
  .שנים הייתי במחנה 3כ "סה .כשנכנסו הרוסים ושחררו אותנו 1945

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

הייתה לנו מדריכה בשם מרים יחיאל שדאגה לנו , לקבוצת נערים שרובם באו ממחנות עבודה כשיצאנו מהמחנה הצטרפנו
  .שנים עליתי 3חודשים ובסופו של דבר אחרי  3התחלנו תהליך עלייה לארץ שהיה אמור להיערך , וטיפלה בנו

, משכה כשנתייםהליכה שנ םומגרמניה לאיטליה ברגל דרך האלפי, העלייה התחילה בחציית גבולות עברנו מפולין לגרמניה
  .עלינו לארץ 1947וב .בדך לארץ תפסו אותנו הבריטים וכלאו אותנו בקפריסין למשך שנה ,באיטליה היינו שנה

  

  :י על חייך  בארץ/נא ספר
  

הכרתי את משם התחלנו להקים את קיבוץ רשפים , כשהגענו לארץ היינו במחנה עולים בנתניה ומשם עברנו לקיבוץ המעפילים

 .אני בפנסיה 80עבדתי בבית חרושת והיום בגיל  60שנה עבדתי כמחנכת בקיבוץ ובגיל  40כ, עלי משה הקמנו משפחהב
  .המסר שאני רוצה להעביר שלא ישכחו אותנו שישמרו על מסורת של עם ישראל
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