
 

  "ְ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

  פרידמן  :שם משפחה
  

  רוזליה :שם פרטי

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

         זילברשטיין:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Zilberstein בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                רחל/רוזי   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית
 נ / ז                                       

 :דהלי תאריך
10.3.1928  

  צצקיה  ): מחוז, ישוב( מקום לידה Zetchia בלועזית  רומניה :ארץ לידה
                                                                                                   
  יעקב :של האב שם פרטי   :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                 צצקיה:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע          Zetchia    בלועזית   רומניה :ץ המגוריםאר

                     
 

  שנות לימוד8: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

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

                                                                           
 1944גטו אורדיה בשנת  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
, כיה עד סיום המלחמה'בית חרושת לייצור פצצות בצ, 1944 ספטמבר -1944אושוויץ מאי ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  .טרזינשטט
                                                                                                                                                                      

  טרזינשטט:         מקום  השחרור
 

 4.1945  :תאריך השחרור

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

 וינה ואיטליה, בודפשט, אורדיה :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1961 :עליה שנת  :)ך היםאם עלה בדר (שם האנייה
  

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(

  . שםגם אחי הגדול נרצח , אחותי הגדולה עם בתה נרצחה באושוויץ. אני הייתי הבת הקטנה, היינו שלוש בנות ובן
היו לנו פרות . אהבתי מאוד את החיים בכפר שלנו. ועוד שנתיים למדתי תחת חסות הרומנים, למדתי שש כיתות אצל הרומנים

  . ומכולת) פאב(לאבי היו בית מרזח . ואמי הכינה גבינה וחמאה כשרות, ותרנגולות
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /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
   ):ועצותמ האווקואציה למרכז ברית/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

לא ידענו אם . הסתכלנו אחד על השני ולא זיהינו את עצמנו. הורידו לנו את השיערות מכל הגוף, כשהגענו לאושוויץ הפשיטו אותנו
 רק –ללא שמיכות וכריות ,  בנות על דרגש אחד במיטת קומות12-14 היינו )מחנהתחום מסוים ב(הוכנסנו לצלגר . לצחוק או לבכות

  .את שאר הבנותהייתי צריכה להעיר , אם רציתי להסתובב. ת הנעליים מתחת לראששמנו א. קרשים
הורידו אותנו על הברכיים , אם היה חסר מישהו. גם בשעה שלוש בלילה הוציאו אותנו למסדר. באושוויץ כל בוקר וערב ספרו אותנו

  .הילדה החסרים/עד שנמצא הילד) גם במזג אוויר קר(
מצאנו .  בדלי אחד גדול בלי צלחות–קליפות תפוחי אדמה מלכלכות בחול ובוץ , רק מהמטבח של הגרמנים הביאו לנו מה שנז–אוכל 

  . שתינו עם הידיים את מי החלודה. בכל צריף היה צינור מים עם חלודה. מהדלי הגדול, כל אחת בתורה, קופסה קטנה ואיתה אכלנו
לקחו אותנו החלשות , שמו אותי בצד.  כל החזה שלי היה מלא בפצעים,גירד לי בכל הגוף מכינים וקשקשים, כשעשו לנו סלקציה

התחלנו .  ביריות או במשרפות–מה זה משנה איך למות , לברוח, לה חברתי'עם חנה, החלטתי. וחשבנו כבר שנגזר גורלנו להישרף
היינו נפגשות בדרך . כך ניצלתיבבוקר הצטרפתי לקבוצה זו ו. המשכנו לרוץ ונכנסנו לצריף הראשון. השומר ירה באוויר, לרוץ

. במשך כל התקופה באושוויץ גם לא התרחצנו. אף אחד לא ניקה את השירותים. השירותים היו מבטון עם חורים באדמה. לשירותים
? שאלנו את הבחורים שעבדו עימנו איפה הורינו. מה נבשל ומה נאכל כשנצא מהגהינום הזה, כל מה שדיברנו ביננו סבב סביב אוכל

לא האמנו ואולי לא ".  אלה הן הוריכן–הביטו לארובות ועל העשן המיתמר מהן " בחורים היהודים והשבויים הנוצרים אמרו לנו ה
  .הבנו למה הם התכוונו בדבריהם

 הטנק הרוסי הראשון נכנס –אז שמענו שמשיח הגיע , כולנו מגולחות שיער. אני זוכרת שהוחזקנו בטרזינשטט בבניין של שש קומות
  .עם דמעות אושר על פנינו, יצרנו חבל ארוך וכך ירדנו מקומה רביעית דרך החלון, קשרנו את השמיכות אחת לשניה. למחנה

  

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

היינו שתי משפחות (פתאום ראיתי ילדה יהודיה נוספת ). חוץ מפרה אחת(בו לנו את כל מה שהיה בביתנו גנ. חזרנו לכפר ברומניה
. לא אשכח את המפגש המרגש עם אחותי באותו יום בכפר. שידעה שנלקחתי למשרפות ובכתה עליי המון,  אחותי–) יהודיות בכפר

  .ת ארוכותבכינו ולא יכולנו לשחרר את אחיזתנו האחת מהשניה במשך דקו
  

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

 26חיינו שם (התיישבנו בתל מונד בדירת שני חדרים . ברומניה) סופרמרקט(בעלי עבד בקואופרטיב . הגענו לארץ בלי מקצוע
אני המשכתי לעבוד . ונאלץ להמיר את עבודתו לעבודת שרתות בבית ספר,  בעלי חלה אחרי מספר שנים.עבדנו בפרדס). שנה

הלכתי לעבוד . לא הסכימו לקבל אותי, אף שהייתה לי קביעות בפרדס. בפרדס עד שלקיתי בשיתוק בשתי רגליי ובידי השמאלית
  .בטקסטיל עד היציאה לפנסיה
  ! התרגשנו מכל דבר שהרגשנו ששייך לנו–ס "ולים או באירועים במתנאם בטי, ניסינו לקיים ולצרוך תרבות

  

 


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



