
  

  "ְ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 

   אידה:שם פרטי   פדר :שם משפחה

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

   בלועזית                                                    לפני  שם משפחה 
 AVRAM                        |              אברם:            או בתקופתההמלחמה

  אידה:שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזית                                                          לפנישם פרטי 
 21|09|1940: לידה נ/    ז  EIDA                          |          אידה:             או בתקופתההמלחמה

   בלועזיתמקום לידה                                                               
 YASI |                                                יאסי):              מחוז, ישוב(

  רומניה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  מרקו אסתר:נעורים של האם  יצחק:של האב

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

  בלועזית                                                           מקום מגורים קבוע 
                    לפני המלחמה

 YASI         |                        יאסי):                    מחוז, ישוב(

  רומניה:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה                                  חבר בארגוןמקצוע לפני 
  :                                    או בתנועה: המלחמה : לפני המלחמה

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

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                                      ?ומתי אילו? האם היית בגטאות

                                                         לא זוכרת                                               
                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                               טראנסנסטויה-כתינוקת ?            ומתיאילו? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                       לא זוכרת                   :השחרורמקום  
 

 _|_ _|_ _השחרור תאריך 

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

   לא זוכרת:בדרך לארץ
  

  שנת
 1965: העליה

  הוקלוז: האנייהשם 
  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(

  אין אזכור של אחים . (גידלנו פרות וסוסים, גדולהחצר , היה לנו משק גדול.  במשק משפחתי ביאסי רומניה1940נולדתי בשנת 

  ). או אחיות

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

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,מהלחי/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
  :)ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

   יאסי ושכנו בסוג של מקלט מתחת–הרוסים הפציצו את העיר שלנו .  התחילה המלחמה ברומניה סמוך לגבול עם גרמניה1941ב 

   ברומניה אבא שלי ערק 1941כאשר המלחמה פרצה ב. בא שלי היה בזמן הזה בנבא ברומניהא. בנה\לאדמה אשר סבא שלי חפר

  לאחר כמה זמן הגבול עם. אבא שלי  כתב מכתבים לאימא שלי שתבוא לרוסיה). הגבול היה פתוח(מהצבא הרומני וברח לרוסיה 

  אספו את היהודים של יאסי. ח למעבר תושבים הגבול היה עדיין פתו1940 – 1937בתחילת המלחמה בין השנים . רוסיה נסגר

  . חיילים גרמנים לגיוון רוסיה לטרנסינסטריה2ושמו אותנו בבית כנסת לדרשו מהם ללכת עם המשטרה הרומנית ו) 1941בשנת (

  צריתהצליחו לקחת אותי למשפחה נו. אני זוכרת שדרסו אנשים עם טנקים של הצבא הרומני אחרי שציוו אליהם לשכב על הכביש

  המשפחה הנוצרית). על ידי דריסה עם הטנקים( בשם סירותה גרוסוג ואשתו הם אימצו אותי לאחר שרצחו את אימי ברומניה 

   טיפלה גם בחיילים גרמנים וגם היא הייתה מטפלת בגופות היהודים והייתה מוציא מהםההאישה הנוצריי. שאימצה אותי טיפלה בי

  .  זה היה שבוע בלבד לאחר שהגרמנים הגיעו לרומניה– לקחו את אימא שלי ואימצו אותי 1941אז כאמור בשנת . את שיני הזהב

 . לבסוף הם עברו לרוסיה לטאנסינסטריה ,אבא היה שולח כל הזמן מכתבים כדי שנבוא לרוסיה אבל אימא לא רצתה לעבור לרוסיה

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

 בבית היתומים. ידענו שבאנו הרבה ילדים ויחפשו אותנו.  חזרתי אני וקבוצה של ילדים ליאסי מרוסיה לבית יתומים– 1945בשנת 

  בא וסבתא שלי בבית שהיה הרוס לגמריאני נשארתי עם ס. לאחר הרבה שנים אמרו לי שמצאו אותי לפי השם אידה וחזרתי לביתי

   ואני עליתי1961דודתי אדלה עלתה בשנת ,  סבתא שלי עלתה לישראל1960בשנת . 1961אני נסעתי לבוקרשט וגרתי שם עד 

   1955בשנת ,  שפות6אני יודעת . כאשר הייתי בבוקרשט למדתי בפקולטה לשפות. גרתי בבית של אדלה דודתי. 1965בשנת 

  . ללמוד במוסקבה וגרתי אצל אבי שנשאר ברוסיה אחרי המלחמהגם נסעתי 

  

  

  

  



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

  הייתי במשכנות עולים שם.  לרמת גןולאחר מכן עברתי. הייתי באולפן בקיבוץ אשדות יעקב מאוחד. 1965הגעתי לארץ בשנת 

  לאחר הלימודים ברמת גן הלכתי ללמוד תואר שני בספרות באוניברסיטה העברית . למדתי שם שנה עד מלחמת ששת הימים

   צביקה ואסתי אשר גם–שם פגשתי את בעלי וילדתי שני ילדים , לאחר הלימודים בירושלים הלכתי לעבוד בטכניון. בירושלים

  .יוןעבד בטכנ

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


	                                          "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 



