
 

" ְלדֹורֹות"                                        
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                     

 

שאלון  לרישום קורות  ניצולי  השואה                         
 

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

 www.ledorot.gov.ilאוסף הסיפורים מפורסם באתר אינטרנט מיוחד שכתובתו . וחינוכית

 
 

 שם משפחה ושם פרטי כיום

    בונה:שם משפחה
 

  פני: שם פרטי
 

                                   פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה 

אין צורך לענות עליה ,                                   במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

 :שם משפחה איתו נולדתי
 פני

 בלועזית

Peisic        

:  שם פרטי איתו נולדתי
 פייסיק

  בלועזית

Fani 
:                      מין
 נ   

:  שנת לידה
1926 

:  עיר לידה
                                                            יאסי 

      בלועזית

 Iasi                                           
:  ארץ לידה

 רומניה

 :שם פרטי ושם משפחה של האב
לופו פייסיק 

:  שם פרטי ושם נעורים של האם
 סימה שפיגלר

:    מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
 יאסי

  בלועזית

Iasi 
  :ארץ המגורים

 רומניה

:  תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
 יסודי

  

:  מקצוע לפני המלחמה
 תלמידה

                              

:  חבר בארגון או בתנועה
 

:    מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                 יאסי

                                                                                       

ציין את שמו      , במידה והיית בגטו
 

  בלועזית
 

                                                                                                                                                   

ציין את שמו   , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
 

                                                                                                               

   בלועזית

:      המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 יאסי

:  תאריך השחרור
23.8.1944 

 

במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו 
 

 ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור 
 יאסי

ציין ממתי עד מתי , במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 

: שנת עליה
1960 

 

ציין שמה , במידה ועלית באנייה
 

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


 

 י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

אבי היה בעל מסעדה והוא אף עבד בה כטבח ואמי הייתה עקרת .נולדתי וגדלתי ביאסי בבית שכור ומצבנו היה בסדר
בבית הספר פגשתי לראשונה .הייתה אווירה טובה והחיים היו יפים.(אדלה)ואחות גדולה  (פרידל)היו לי אח גדול .בית

 ("החולצות הכחולות") בערך עלו לשלטון מפלגות אנטישמיות כמו הקוזיסטים 10כשהייתי בת .את בעלי לעתיד שאול
לצאת מהבית ,תיאטרון/לדוגמא אסור היה ללכת לקולנוע,והחלו הגבלות על היהודים ("משמר הברזל")והלגיונרים 

אבי נאלץ לשחד את הנהלת בית הספר כדי שנוכל )אלימות ופרעות ברחובות ואסור היה ללמוד בבית ספר ,בערב
. jedof)")לא למכור ליהודים "בנוסף בחנויות של הגויים היה כתוב .(ללמוד

 

 י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

סטנקוף ברחוב מיסאי ' גב)כשהמצב הלך והחמיר ויהודים הוצאו להורג נאלצנו להתחבא במרתף הבית של אשה גויה 
כשאבי הלך לשירותים הוא נתפס ולמחרת גם אחי נתפס . במהלך היום שהינו במרתף ובלילה חזרנו הביתה לישון (.4

. בלילה ושניהם נשלחו לעבודות כפייה של חפירת קברים
 ומעלה חייבות להתייצב לעבודה ואני אמרתי לאחותי 10 בערך פורסמה מודעה שנשים מגיל 14כשהייתי בת 

מכוניות ומגפיהם של ,עבדתי בעבודות שחורות כמו ניקיון של אורוות.שתישאר עם אמא במרתף ואני אלך לעבוד
שם בעבודות הכרתי את אוה קיטלרו  .לפעמים היו נותנים לי לחזור הביתה ולפעמים הוכרחתי להישאר שם.הנאצים

. ועד היום אנחנו חברות טובות
אבי הצליח לשחד את אחד הגויים כדי שיחזיר אותו ואת אחי הביתה ולאחר מכן אותו הגוי הגיע עם שני נאצים 

הוצאות ,גופות מוטלות-המראות ברחובות היו מאוד קשים.שברו ואכלו ושתו בלי לשלם,למסעדה ושם הם התפרעו
 .להורג בבניין המשטרה

 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר

התרגשתי מאוד לראות את שאול בעלי לעתיד בחיים כי חשבתי שהוא מת .הגיעו הרוסים ושחררו אותנו' 44באוגוסט 
' 60בשנת .אבי חזר לעבוד במסעדה ובעלי עבד בתור כלכלן.(בלאנשה)נולדה בתי דליה ' 47התחתנו ובשנת .כבר

. טסתי עם בעלי ובתי לוינה בעזרת הסוכנות היהודית שם נשארנו כשבוע ואז טסנו לארץ
 

י על חייך  בארץ /נא ספר

אני עבדתי בקיבוץ רמת דוד במטבח ובניקיון ובעלי עבד . בארץ נלקחנו למגדל העמק שם גרנו בצריף במשך שנתיים
ממגדל העמק עברנו לגור בשיכון בקריית .כמו כן הוא ובתי הלכו ללמוד באולפן.בחיפה" משביר לצרכן"כרואה חשבון ב

 (אני הייתי עקרת בית וטיפלתי בחמתי ובבתי)א "לאחר מכן עברנו לת.מאוד אהבנו ללכת לים. שנים7-חיים במשך כ
באותה התקופה גם ". הבונים החופשיים"בשנים אלה היינו חברים בארגון ". מגדל"ובעלי עבד בחברת הביטוח 

. מכרנו נעליים ובגדים מיד שניה ואת הרווחים נתנו לסטודנטים שיממנו את לימודיהם באוניברסיטה-הפעלנו שוק פתוח
בתי למדה . תחביביי תמיד היו לבשל ולשחק בקלפים עם חברותיי. ג ומאז אני גרה כאן"קנינו את דירתנו בר' 70בשנת 

. סוציאליתבודה בארץ והייתה למהנדסת כימיה והיום יש לי נכדה עם תואר בתקשורת ובע
 .הכי חשוב שנהייה בריאים

 

 

 מצורפת תמונה של פני בונה 
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