
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

  .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   מירלה:שם פרטי  יבוטרו' צ:שם משפחה

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

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
                                               |ו'חרבג:  המלחמה או בתקופתה

 :וריםשם נע

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 _ _ _ _|_ _|_ _:לידה נ/    ז                                         |מירלה : המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                              מקום לידה                                 
  Yasi                                                            |יאסי):  מחוז, ישוב(

   רומניה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  חנה רוזה ראובן:נעורים של האם  שמואל:של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

 |):                                                   מחוז, ישוב(

 :ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :  או בתנועה:                                   המלחמה :  המלחמהלפני

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

  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                    

                                                                                                        
  ?   אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                      
                                                                                                        

                                                                      יאסי:    ורמקום  השחר
 

תאריך השחרור  
23.09.1944 

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

  מחנות/מקומות  שנת  : שם האנייה
  :בדרך לארץ 1960: העליה  אם עלה (

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

, ושתי אחיותהיו לי אח . אני זוכרת תקופה מאוד לא נעימה. הלגיונרים היו נגד היהודים והתעללו בהם.  הברזלנולדתי בתקופת מסך
אבל היו , בהתחלה גרנו בבית משלנו. לימים הפך גם לסנדלר, אמא הייתה עקרת בית ואבא עבד בעורות. אני הייתי הקטנה ביותר

אני זוכרת שלפעמים הייתי משחקת עם חברות , הייתה לנו ילדות לא יפה כל כך. נזילות בבית ונאלצנו לעבור לגור עם נוצריה
  .ברחוב

  
  קורותיך בזמן המלחמה י על /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, 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, כפייהבהגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
  .אני ואחיותי היינו בבית ואחי עבד כחייט. אבא היה איתה. יום אחד אמא חלתה בטיפוס ונאלצה להתאשפז בבית חולים

  .רעדנו בקור עד שאבא חזר מבית החולים. הפשיטה אותנו בקור ושפכה עלינו חומר חיטוי, הגיעה אלינו איזו נאצית
, אמי ואחיותי נעזוב למקום אחר, הנוצריה הציעה שאני. אבל המצב רק הדרדר, ו לגור אצל שכנה נוצריה עד שישתפר המצבעברנ

  .הדוד שלי, אמא סירבה וכך עברנו לגור אצל אחיה. והיא תחביא אצלה את אחי ואבי
הוא היה , את הקצין הגרמני שעמד בפתחאני זוכרת . 18 הגרמנים באו לקחת את אבי ואת אחי סטרול שהיה אז כבן 29.6.1941ב

ואמא אמרה , אחי נבהל ורצה להתחבא בתוך ארון. היה איתו נער נוצרי אנטישמי שהחזיק רובה גדול. גבוה עם אקדח מאחורה
יום . אמא בדקה כל הזמן ברשימות של הקהילה האם הם מתו. אבא ואחי הלכו ולא חזרו עוד. שעדיף שיילך ויחזור תוך כמה זמן

  .פחדנו נורא והתחבאנו במקלטים. ד הגיע שכן ואמר לנו לשבת שבעה כי הוא הוציא את אבי ואחי המתים מהרכבתאח
  . הגיעו הרוסים ושחררו אותנו משלטון הנאצים1944בשנת 

  

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

אני הלכתי . אמא הלכה לעבוד במשק בית כדי להביא לנו אוכל. לא הייתה משפחה שתעזור לנו, אחרי המלחמה היה מאוד קשה
אחותי . י משפחה יהודית שהייתה מבוססת קצת יותר"אחותי אומצה ע. למדו בו גם יהודים וגם נוצרים, לבית ספר שהיה מעורב
  .סבלתי מזה מאוד. אני הייתי לבד הרבה זמן כי כולם יצאו מהבית. רההשניה הלכה ללמוד תפי

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
הוא היה צריך לצאת מהר לפני . ישוריםכדי להסדיר את כל האבעלי עלה עם משפחתו לארץ שנה לפניי . התחתנתי עוד ברומניה
לאחר זמן מה ילדתי את . גם אני עבדתי קצת ואז ילדתי את בני. בעלי עבד במוסך, קיבלנו דירה מהסוכנות. שיסגרו את השערים

  .2002בעלי נפטר בשנת . כך עזרתי בפרנסת הבית,  שנה30אחר כך התחלתי לעבוד כמטפלת וטיפלתי בתינוקות במשך . בתי
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