
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  שמיל

   :שם פרטי

  מינה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  שמיל

                                              בלועזית
Shmil  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  מינה

   בלועזית
 Mina                                         

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

20.06.1925 
  :  עיר לידה

                        שטרדה פנטלימון   

       בלועזית
 Pantalaimon  

                                          

  :ארץ לידה

 רומניה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  לאון

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

                        שטרדה פנטלימון

   בלועזית
Pantalaimon  

 

  :ארץ המגורים

 רומניה

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  מפעל לייצור פסטה 

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

                                                               שטרדה פנטלימון :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

1945 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

 
   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסין במידה והיית במחנות מעצר

  

  :עליה שנת

1962  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

  
מחנה ההתברר שהוא רצה לברוח מ. חזר הביתה כולו בתחבושות ובגבס  דוביום אחאבא עשה שיפוצים בבית חולים במחנה 

מקרה הזה אבא לא יכול להמשיך לעבוד לכן אני ה יאחר. וכשטיפס על גדר הגרמנים ירו בו ומאז שלושה כדורים נשארו בגב שלו 
ף שבוע בעל המפעל ובס, גדול שמואל ה יואח ,יותר קטן אברהםשהיה אני הלכתי לעבוד עם אחי .מפעל בנאלצתי ללכת לעבוד 

אני עבדתי קשה כדי . תה בביתנו ילחם לא הישל אבל אכלנו אותם כי אפילו חתיכה , נתן לנו שאריות אוכל שלא היו כל כך טובים 
 כדיהלכתי לעבוד שם , קנטינה שבה אפשר לעבוד  יום אחת שמעתי שפותחים. כך אני עבדתי וגדלתי . להביא אוכל הביתה 

כשיצאתי . נכנסו גרמנים והוציאו אותנו החוצה , שמעתי דפיקות חזקות בדלת  דרת שביום אחכאני נז.הביא אוכל לאבא ואחים ל

אישה שעברה על  ופתאום איז,אנשים האלה השמו גם אותי בין . ברכיים עם ידיים מורמותהעל  כרעהאנשים ששל ראיתי קבוצה 
אבל לא , רצינו מאוד לשתות  .אה כלום בעין הזו ועין נעשתה נפוחה ועד היום אני לא רה, לית אשמהידי נתנה לי מכה חזקה בעין 

פתאום אנשים ראו מים , ברכבת למחנה לא נתנו לנו אוכל ושתייה אותנו  וזוכרת גם שהסיע, שתינו רק מי גשם , נתנו לנו מים 

הם ירו באנשים והרגו ? אנשים שתו אותם ומה עשו גרמנים  ,למרות שאלה היו מי ביוב   ,לשתות  יקפצו מהרכבת כד, זורמים 
  המון על זה שהם פשוט רצו לשתות מים

  

  :ל חייך בארץיך מתום המלחמה ועי על קורות/אנא ספר

שנים וגם עבדתי בניקיון כדי להביא אוכל  14גרתי ברומניה עוד , מלחמה חזרתי לרומניה לאותו מפעל שעבדתי קודם הבסוף 
עליתי , שנה ואחר עברתי לגור בנצרת עילית  18גרתי שם , קיבלנו דירה במגדל העמק , עליתי לארץ  1962בשנת  .הביתה 

  .צרים מעילים ואחרי עליה במגדל העמק עבדתי במפעל שבו י. בנות  3בנים ו 2: ילדים  5לארץ עם 
  

  

 

  יעקב יקובישין :ראיון

  2013יוני , נצרת עילית

  


