
 

  "ְ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
  מינה  גרוס

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

     Leivi לייוי  לייוי 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   ועזיתבל

      Mina 4.8.1935 נ / ז     מינה  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Iasi רומניה  יאסי 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  אסתר גרשון  מרדכי
  ):  המלחמהנשואה לפני /תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Iasi רומניה  יאסי 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהרגוןחבר בא

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

 יאסי
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1945 יאסי

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  אתונה, יגוסלביה 1958  
  
  
  

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


 

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

  . כאשר החלה המלחמה4הייתי בת .  אחים2היינו .  הייתה עקרת ביתי היה בנאי ואמיאב

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, תגטאו, 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 
שלחו לתחנת נחלק מהיהודים . במהלך המהומה הנאצים ירו ביהודים.  החלו לאסוף את כל היהודים ביאסי29.6יך בתאר

אני . הרכבות הוסעו הלוך חזור במשך כשבוע ובדרך זו נחנקו למוות יהודים רבים. בקרונות בצפיפות נדחסוהרכבת שם 
במהלך המלחמה היו הגרמנים . יה קרוב אל משפחתיומשפחתי ברחנו הביתה ושם התחבאנו במרתף בעזרתו של שכן שה

מחבוא הטוב ובעזרתם הנדיבה של השכנים שלנו שנהגו להביא לנו אוכל למחפשים את היהודים אולם אנחנו ניצלנו הודות 
 במחבוא הסתתרנו לאורך כל המלחמה עד.  את הזבלפנותבלילות היינו יוצאים החוצה על מנת ל. ושמרו עלינו מפני הגרמנים

  .היום שבו הגיעו הרוסים ואז יצאנו מהמחבוא סוף סוף
  

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

  . אחר שעברתי ביוגוסלביהעליתי לארץ בטיסה מאתונה ל. החלטתי לעלות ארצה עם בעלי.  התגוררתי ביאסי1958עד שנת 

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

  . הוריי לארץעלו 1964בשנת  . לעפולהנו עברובהמשךכאשר הגענו אני ובעלי ארצה התגוררנו בתחילה בקיבוץ גבת 
ואילו בתי עברה להתגורר יחד עם בעלה והילדים , בני גר בארץ.  ילדים2הבאתי לעולם . ים בעפולה ככוח עזרעבדתי בבית חול

  . נכדים7יש לי כיום  .שבעלי נפטר החלטתי לעבור לגור בכפר סבא ליד בנילאחר . ב"בארה
  
  
  

  תמיר רטנבך: ראיון
  2009אוקטובר . כפר סבא

  
  קרן אלמוג: עריכה
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



