
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  ורדי :שם משפחה
  

  רחל :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

         אינדוג:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Indog בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Rozelya בלועזית                                                     רוזליה   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

  9.2.1925 :לידה תאריך

   סיגט ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

 Siget בלועזית
                                                           

  רומניה :ארץ לידה
 

  מלכה :שם פרטי ושם נעורים של האם  יוסף :של האב שם פרטי
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/האישהשם פרטי של 
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                      סיגט:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   
  ומניהר :ארץ המגורים                                     Siget     בלועזית 

  

 
  תופרת :המלחמהמקצוע לפני  שבע שנים: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

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

                                       
                                                                           

 גטו סיגט ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  גזלקיירשיין,אלטנבורג,זומרדה',אושוויץ     ? אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

         כיה'צ:  מקום  השחרור
 

 8.5.1945  :תאריך השחרור

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

  
  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1961 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .להוריי יוסף ומלכה 1925נולדתי בשנת 

  .אחר כך למדתי תפירה ועבדתי כתופרת עד תחילת המלחמה, למדתי שבע שנים בבית ספר. גרתי בעיר סיגט שברומניה

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, נות וצעדות מוותמח, 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, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 
ואחייך , שם יש אש"אני זוכרת שאמרו לי . ואחיי עם אבי נלקחו לקרמטוריום, נשארתי עם אמי. משפחתי לאושוויץהגעתי עם 

  . נתנו לי נעליים שלא התאימו במידה. הסתובבתי עירומה כמו כולם, נאלצנו להוריד את הבגדים ".ואביך שם
  .ולשמן ולדלק, אחרי אושוויץ עבדתי בבתי חרושת לנשק

בבוקר קיבלנו פרוסת לחם וקפה . קיבלנו ליטר מרק לכמה אנשים וכל אחד קיבל כפית. עבדתי שמונה שעות ביום ,גרתי בצריף
, גרמני אחד נתן לנו תפוחי אדמה. כמובן שהכמויות היו זעומות והרעב היה גדול. לחם בצהריים מרק ירקות ובערב שוב, שחור

סיר , קיבלנו סירי אוכל. בכל דרגש היו ארבעה אנשים, מיטת קומתייםישנתי ב .וזה מה שעזר לנו לשרוד, למרות שהיה אסור

סביב היו אנשים . באחד הימים קיבלנו מעט אוכל והתחלנו ללכת ברגל. אכל יותר –מי שהיה מהיר יותר . לכל חמישה אנשים
והוא הרג אותה , אוכל אני זוכרת שילדה יהודיה ביקשה מקצין גרמני. שהתמוטטו באפיסת כוחות מהרעב, שרועים על הרצפה

  .לנגד עיניי
  

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

  .התחתנתי 1946בשנת . אחרי המלחמה חזרתי לסיגט. בבית ריק, בלי הורים, נשארתי לבד

בטענה שהיהודים דרושים , 1961אך ממשלת רומניה לא אפשרה לצאת עד שנת , 1947בשנת  רציתי לעלות ארצה כבר
  .לעבודה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  . וגם הייתי צריכה לטפל בילדים, לא אפשרו לי לעבודסבלתי מבעיות בריאותיות שונות ש. 1961עליתי לארץ בשנת 

  .יש לי עשרה נכדים ושמונה נינים. 50בני בן , 60בתי כיום בת 
  
  
  

  אור ליברמן: ראיון
  2009אוקטובר . נתניה

  
  אלינה נאור: עריכה

  

 


