
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

 מידע זה אפשר יהיה להכיר את הסיפורים בעזרת .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

ורים אוסף הסיפ. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו יעלה לאתר אינטרנט מיוחד 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםכשם משפחה ושם פרטי 

   אדלה :שם פרטי   זלמן :שם משפחה

  הובתקופתהשואה פרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית( בדפוס  באותיותשמות ומקומותיש לרשום                          

   בלועזית                                                    לפני  שם משפחה 
 MARCO                  |                  מרקו:       או בתקופתההמלחמה

   :שם נעורים

  בלועזית                                                          לפנישם פרטי   תאריך:      מין
 26|6|1925: לידה נ/    ז  ADELLA                           |                אדלה:       או בתקופתההמלחמה

   בלועזיתקום לידה                                                               מ
  YASSI  |                                                     יאסי):         מחוז, ישוב(

  רומניה :ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 יקרו ' פרידה קוז:נעורים של האם :של האב

  הבעל   /של האישהשם פרטי   שם נעורים
 :  של האישה ):   נשואה לפני המלחמה/נשויתה /היהאם (

  בלועזית                                                           מקום מגורים קבוע 
                    לפני המלחמה

 YASSI       |                        יאסי):                     מחוז, ישוב(

  רומניה:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה                                  חבר בארגוןמקצוע לפני 
  :    או בתנועהתלמידה                       : המלחמה  תלמידת תיכון מקצועי: לפני המלחמה

                                               מלחמה                                    ה בתקופתמקומות מגורים 
                                                                   רומניה, יאסי):          ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                            גטו יאסי           ?ומתי אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                               מחנה עבודה ביאסי?           ומתיאילו? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                            יאסי                              :השחרורמקום  
 

סוף   :השחרורתאריך 
1944 

  חזרת לאחר /עברתלאן   האם שהית במחנה 
 ?)ציין מקום(השחרור   לא?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

   ארץ ישראל– בוקרשט – יאסי :בדרך לארץ
  

  שנת
 1961: היהעלי

  עלתה במטוס: האנייהשם 
  ם עלה א(

 )בדרך הים

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(

  יאסי הייתה קרובה מאוד לגבול עם . עיזים, סוסים, גידלנו פרות, היה משק גדול,  במשק המשפחתי ביאסי1925נולדתי בשנת 

  . לאה וסלוביה, אדלה, חיה, פסיה, גולדה, באיר, טמיל, הגדולה הייתה אסתר אחריה,  אחים7היו לי . היינו שמונה ילדים. רוסיה

  . למדתי את מקצוע התפירה, ביאסי לבנות" אורט"למדתי בבית ספר מקצועי 

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש:  דרךציוני(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
  :)ועצותמז ברית האווקואציה למרכ/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
  אחרי עליית הפשיסטים החלו פוגרומים ומהומות ביאסי.  הפשיסטים הרומנים עלו לשלטון ושיתפו פעולה עם היטלר1938בשנת 

  לפני. היו צעירים יהודים שנלחמו בפוגרומים של הסטודנטים הרומנים, סטודנטים רומנים שברו חנויות של יהודים. כנגד היהודים

   הגרמנים נכנסו ליאסי כדי להגיע1941באוגוסט . את כל הגברים מהכפרים הסובבים את יאסי והביאו אותם ליאסיהמלחמה גיסו 

  לאחר מכן גירשו אותנו לתוך גטו ). כאשר יאסי הייתה סמוכה לגבול עם רוסיה(חזית נוספת נגד רוסיה ) בלרוס(לרוסיה הלבנה 

  לקחו את אסתר בטענה. יאסי גטו –ו את כל היהודים וריכזו אותם במקום אחד הרומנים אספ. מצאנו בית אחת בתוך הגטו, בעיר

  נודע לנו שלקחו אותם לטרנסילבניה. שהיא הייתה קומוניסטית ולאחר מכן גם את אידה ביתה של אסתר שהייתה תינוקת בת שנה

  חו את אימא של אידה לבית כנסת והרגולק. לא רצינו לפני הגעת הגרמנים לעבור לרוסיה. אך אידה שרדה, אסתר לא חזרה משם

  שם יצרנו בגדים לצבא לחיילים, אותי לקחו לעבוד במחנה עבודה ביאסי.  זה היה שבוע לאחר שהגרמנים הגיעו לרומניה–אותה 

  הלכתי, עבדנו ברעב,  כשעבדתי בבית ספר לתפירה לקחו אותי לתקן קרע במכנסיים1943במרץ . כומתות ושק לחיילים הגרמנים

  את כל מי שהתנגד לקחו לתחנת החשמל וזרקו . כמה קילומטרים לבית החרושת שם עבדתי שנתיים כמעט בלי אוכל בקור ובשלג

  יצאתי חולה מהעבודה בבית. עבדתי בבית חרושת עד סוף המלחמה, כאמור היינו בגטו יאסי. לבריכה עם רעל

   לאחר עלית 18מאיר היה בן , אחי טמיל. תי שם עד שעלינו לארץהחרושת ולאחר המלחמה קיבלתי פנסיה מרומניה בזמן ששהי

 כאשר. פעם אחת הוא קיבל חופש ובא הביתה, מאיר עבד בסלילת כבישים. הפשיסטים לשלטון לקחו אותו למחנה עבודה בפרידגול

  מאיר ואסתר לא שרדו את , טמיל. הוא לא שרד הפעם במחנה ונהרג שם, הוא בא הביתה הוא התחתן ונסע בחזרה למחנה עבודה 

  בסוף . אנחנו הסתתרנו במקלטים מתחת לאדמה, לקראת סוף המלחמה הרוסים הפציצו את יאסי כי הגרמנים היו שם. המלחמה

  .  הרוסים הגיעו ליאסי ושחררו אותנו1944

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

  לא . אנחנו נשארנו ביאסי למרות כל מה שקרה שם. שהיה כסף נסעו לבוקרשטליהודים .  שוחררנו על ידי הרוסים1944בסוף 

  עבדתי  . המשפחה עברה לבוקרשט, 1946נסעתי לבוקרשט ב. העיר הייתה הרוסה במיוחד באזור שבו גרנו, היה עבודה ביאסי



 בבוקרשט,  קיבלנו פנסיה מרומניה בשל עבודות הכפייה–עדיין היינו חולים מהעבודה בבית החרושת . תפירה ובתיקונים פה ושםב

  בשנת . 1953אידה באה לגור איתנו לאחר שהתחתנתי בשנת . 1961 וגרנו בבוקרשט עד 1953התחתנתי עם זלמן בקם בשנת 

  ובעלי עלינו לארץ במטוס  אני 1961בשנת .  שלמדתי ועברתי מספר קורסיםלאחר,  התחלתי לעבוד בתור עיתונאית1950

  . אידה נשארה בביתנו בבוקרשט על מנת שתוכל לסיים את לימודיה באוניברסיטה.  מבוקרשט לארץ ישראל

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

  בבית שאן בעלי עבד בקיבוץ ואני הייתי עדיין חולה ולא . שלחו אותנו לבית שאן.  אני ובעלי עלינו לארץ ישראל1961בשנת 

  לא קיבלנו שום כסף מהממשלה בתור עולים. אחרי חודשיים עזבנו את בית שאן ועברנו לגור בחיפה בדירה שכורה. יכולתי לעבוד

  . אני המשכתי לעבוד בתפירה פה ושם. י מצא עבודה בתור איש אחזקה בעריית חיפהבעל.  חדשים

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


	                                          "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 



