
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים 

 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
   יוליאנה:שם פרטי   לאב:שם משפחה

  ופת השואהפרטים אישיים לפני ובתק                                  
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

   בלועזיתשם משפחה                                                             
 GOLDSTHEN                                        |גולדשטיין:  לפני המלחמה

 ולדשטיין יוליאנה ג:שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי                                                                 
 20/12/1927לידה נ/    ז  ULIANA                                         |)יהודית(יוליאנה : לפני המלחמה

   בלועזית                                                 מקום לידה              
 ZAMBOR                                          |'זמבור כפר ליד קלוג):  מחוז, ישוב(

  הונגריה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  גולדה לאב:נעורים של האם  מרדכי:של האב

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

  בלועזית                               לפני המלחמהמקום מגורים קבוע   ארץ מקום
  הונגריה:המגורים ZAMBOR                                        |זמבור):   מחוז, ישוב(

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני 
 : המלחמה בבית הספרלמדתי שנה אחרונה : לפני המלחמה

  מקומות מגורים בזמן מלחמה                                                                                 
                                                                         וקרצנוב פשניץ, רייכנבאך, אושוויץ, פולין):   ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                                     אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                         מחנה השמדה ואושוויץ-25מחנה סי בלוק ? אילו? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                      נידמה לי שקראצו    השחרורמקום  
 

 4/1945 השחרור תאריך 

  האם שהית במחנה 
 ?איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
 ?)ציין מקום(השחרור 



  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: נקודות להתייחסות(
היו  .היתה אדמה שעד היום הגויים משתמשים בה לצרכים שלהםלמשפחתי . למדתי בבית ספר יסודי בהונגריה, היה לנו בית גדול

ים היו בסביבתינו למרות שהגו.  ביחד למרות שלא היינו הרבהשתדלו להיותהיהודים תמיד ה אך  גוייםלידינו גרו .חיות ואחא 3לי 
  . היינו חיים איתם בשלווה ובנחת,איתםלא היו לנו בעיות 

  
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: נקודות להתייחסות(

השחרור וחזרה , לחימה/התנגדות/בריחההשתתפות ב, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ותפקידים ביודנראט
אווקואציה /פינוי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם; הביתה

   :)מ"למרכז ברה
 אח שלי היה במחנות עבודה ואת שלושת האחיות שלי הפרידו .אחיי במלחמהמהפרידו אותי ו,  לקחו אותי לאשוויץ1943בסוף 
עשיתי ציוד , כשהגעתי לאשוויץ לקחו אותי לעבודה ברייכנבאך שם עבדתי בבית חרושת.  את כל אחת שלחו למקום אחר,ממני

,  נפל פגז על הגרמנים ואנובמקום שעבדתי. כלומר עבדתי במכשירי ייצור עבור הגרמנים, מברזלים שהיה מיועד לרדיו של הטנקים
באמצע הדרך נקראו לי , מפשניץ עברנו לקרצנוב. שם סחבתי נשקיםופשניץ ל כ לקחו אותי"אח. היהודים נשארנו בנס בחיים

לקרצנוב . והביאו לי ממחנה אחר נעליים כי היה בלתי אפשרי ללכת על השלג בלי נעליים, הנעליים והגרמנים עצרו את כל השיירה
 .אזור מריבה בין המדינות שנקרא טרזינמניה,  הונגריה-בסיום המלחמה חזרנו לאזור רומניה. הגיע הצבא הסובייטי ששיחרר אותנו

  
  

  לאחר המלחמה ולפני העליה לארץי על קורותיך /נא ספר
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(

 הלכתי למשטרה .השתלטו לנו על הבית ולקחו לנו את כל הרכוששאנשים ם מצאתי ש,  שגרתיעם סיום המלחמה חזרתי לכפר
   .לבית ומצאתי חפצים שונים שהיו שייכים למשפחתי בבתים של השכניםועברנו יחד מבית 

 באותה תקופה גרבתי .'חזרה לקלוגהיא שם חייתי בבית של דודה שלי שבאותה העת הייתה בגרמניה ולאחר מכן ', עברתי לקלוג
  . בנים2התחתנתי ונולדי לי ' בקלוג. בלילה מזה התפרנסתי, גרביים והייתי מוכרת אותם

שם קיבלנו חדר טוב , שם היה מחנה שריכז את כל היהודים מכל אירופה ותחילה הגענו לוינה,  החלטנו לעלות ארצה1959בשנת 
  .ומקום לינה מסודר ומשם עלינו ארצה

  
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
ך דורות המש, משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה, לימודים: נקודות להתייחסות(

  ):'וכו
קיבלנו את המיטות , בדירת חדר, היינו גרים בירושלים. אני עבדתי בתור עוזרת בית ובעלי עבד כחייט,  עלינו ארצה1959ב

בשכונת גנים   מטר48 נתנו לנו דירת ,לאחר מכן. ביום היינו שמים את המיטות אחד על השני ובלילה מורידים אותם. מהסוכנות
   .לי כסף לקנות לילדי אוכל מכרתי ירקות כדי שיהיה וגם ,ת לסריגהעבדתי בבית חרוש. בירושלים

. ובני הבכור ניגן על כינור.  בני הבכור ניגן על כינור.רת לארץ ידע לקרוא ולנגן בפסנענובני הקטן למד בהונגריה ולכן כשהג
, הילדים היו עובדיםות בחופש. ספרשם אני ובעלי עבדנו בבית חרושת והבנים היו לומדים בבית ה, מירושלים עברנו לגבעתיים
  .והשני עבד במפעל תעשייתי. טוסטרים ועוד, אחד מהם היה בונה מגהצים

 תפקידו היה לאסוף .ה לבסיסרהביתה מהבסיס וששמע מה שקורה חזר בחזחזר  בני הבכור ,יום כיפור זכור לי כמלחמה קשה
  . עד שהגענו לפנסיה, משכנו לעבודה. חיילים משדה התעופה שרק נחתו ולקחת אותם לבסיסים שלהם

בעלי נפטר וכעת אני נמצאת לבד בדירה ובניי .  אתא-בעלי קיבל התקף לב ובני הבכור לקח אותנו לגור לידו וליד הנכדים בקרית
  .באים לבקר אותי

 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
	נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



