
  

  "ְ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
  מינה :שם פרטי  שאוס :שם משפחה

  פתההשואה ובתקופרטים אישיים לפני                                  
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
 Rinisler                                   רינצלר:    המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתם פרטי לפני                                                          ש
 03.03.1930:לידה  נ/    ז  Mina                                           מינה:     המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                          מקום לידה                                     
 Targu Neamt        |                                   טרגו ניאמץ    ): מחוז, ישוב(

  רומניה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 רוזה אויינה:נעורים של האם חיים:של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

 Targu Neamt                                                 טרגו ניאמץ    ): מחוז, ישוב(

  רומניה:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/שכלהה   מקצוע לפני                                 חבר בארגון
   השומר הצעיר:                    או בתנועה:               המלחמה בית ספר יסודי: לפני המלחמה

                  מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                 
                                                                             רומניה, טרגו ניאמץ    ):ארץ, מחוז, ישוב(

           טרגו ניאמץ     ?         אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                               

                                                                                                        
  ?     אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                    
                                                                                                        

                                                                       Buhusi:   מקום  השחרור
 

תאריך השחרור  
23.08.1945_ 

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

  מחנות/מקומות  שנת  : שם האנייה
  :בדרך לארץ 1963:העליה  אם עלה (

    )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(

   .אני הייתי ילדה יחידה .א עקרת ביתאמ ,אבי היה סוחר של אוכל ויין
  .אפילו בגן ילדים ,היו מציקים לי שאני יהודיה ,למדתי בבית ספר נוצרי

  .היו יהודים בעלי כח והשפעה ,היו יהודים עשירים וגם עניים . יהודים בעיירה שלנו10,000היינו 
  .Leghionar-היה שלטון פשיסטי

  .ה עם ציציות וזקן אלא נראה כמו נוצריאבא לא הי .דתיים אלא מסורתייםלא היינו 
  . הייתי עוד בבית שלנו1939בשנת 

  
  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/נגדותהת/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
סבא וסבתא  ,דודה ,אמא ,אני .רק באזור אחר ,כולנו גורשנו מהבית ונשארנו בעיירה שלנו.קודם כל לא נתנו לי להכנס לבית הספר

הרומנים העבירו אותנו לבוהוש  . עד גמר המלחמה והיה במקומות שונים1939אבא הועבר למחנה עבודה בשנת  .שכרנו בית יחד
לקחו אותנו לשם רק בגלל שהשיירה הגרמנית הייתה דרך פנויה  .בוהוש הייתה עיר קטנה . על פי הוראת הגרמנים1944בשנת 

  .ללא התנגדויות בדרכם מכיבוש רוסיה
 חזרנו 1945באוגוסט  .נשארנו איתם חצי שנה עד השחרור . יהודית שנתנה לנו לגור איתה תמורת תשלוםבבוהוש פגשנו משפחה

  .לעיירה בה נולדתי והבית היה הרוס
  

  

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

  .זר הביתה והתחלנו לשקם את עצמנואבא ח
ואחר כך  .היה בית ספר מיוחד לכך . שנות לימוד שחסרו לי בשנה אחת4אני עברתי לבוקרשט בקרון של סחורות כדי להשלים 

  .למדתי והתוודעתי לציונות ,למדתי לימודי חקלאות
  . נולד בני1960בשנת .1951ת שם בזמן סמינריון הכרתי את יוסף שאוס והתחתנו בשנ ,הצטרפתי לתנועה ציונית

  .עלינו בעזרתה של הסוכנות היהודית .היה לנו קושי רב לעלות לארץ כי סגרו את הגבול
  

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

   .1974 שנים עד שנת 10שם עבדתי  .משם הגעתי למכון וולקני לחקר החקלאות , חולההייתי מאוד , עלינו לארץ1963בשנת 
  .גרנו בחולון

  .אחר כך עברנו לבת ים .עדיין גרתי בחולון , הקמתי מפעל לצמחי מרפא בשדרות1974בשנת 
  . עברנו לראשון לציון2006בשנת 

  
 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                 פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
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