
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  מאיר  צאושו

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Zaucho  צאושו  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   יתבלועז
      Meir 1930 נ / ז     מאיר  

  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית
Dorohoi רומניה  וידורוה 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
  מלכה  שלום

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

                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
     Dorohoi  רומניה  דורוחוי 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהבר בארגוןח
 בית ספר                                   

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
   קפוסטרנה-שרגורוד

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1943  קפוסטרנה-שרגורוד

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  וינה 1963  פאגסוס

  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ךציוני דר(

 . הייתה מכולת ואימי הייתה עקרת ביתילאב. ויהגרנו עם ההורים בבית פרטי משלנו בדורו .ואחות אח, ם אחיהיו לי שני
  .יהודיםנהגו להכות את ההגויים  . בית ספר רומניתילמד .היינו מעורבבים יחד, היו גם יהודים וגם רומנים, האזור שבו גרנו

 .מה היה לפני המלחמה,  ולכן אינני זוכר הרבה9כשהתחילה המלחמה הייתי רק בן 
  

  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
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

עד היום אני מתעורר בלילה . אחים ברחנו מהבית לשדהשלושת ה,  אנחנו.נרצחה יואמבעיר כשהתחילה המלחמה היה פוגרום 
  .בגלל שאני נזכר באותה התקופה ואיך שרצחו את אימי עם רובה ואני ואחיי ראינו את זה, בבהלה

יה בזמן שאבי ה .לעבודות פרך ואנחנו נשארנו עם האמא החורגתאת אבי לקחו בהמשך . בשנית התחתן יאחרי חצי שנה אב
, ישנו בחוץ, ללא רחצה, סבלנו ללא אוכל ושתיה. 1940בסוף שנת זה היה ,  קפוסטרנה-לשרגורודבעבודות פרך גירשו אותנו 

שלחו אותנו  .שם חיינו, בשלב מסוים נתנו לנו חדר סגור, גרנו בבתים של רוסים. סבלנו ממחלות שונות כמו טיפוס ועוד
 בשדות ובעבודות שונות כדי שיהיה לנו האימי החורגת עבד .חולההייתי זמן רב . א"תפווקצת לחם תמורת , לעבודות כפייה

  .לנו לצאת כשרצינוולא יכ, עוצרתחת היינו  .כדי שלא נהיה רעבים, היינו גם יוצאים לגנוב אוכל. קצת אוכל
  .מרומניה הנאצים כבר יצאו באותה תקופה .דורוהוילקראת סוף המלחמה החזירו אותנו בחזרה ל

  

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

,  חייט-ועצללמוד מק התחלתי .למגוריםהרוס ונתנו לנו חדר היה  נובית .לעיראבא שלי לא מצא אותנו עד שחזרנו בחזרה 
 1957-התחתנתי ב . החורגתי של ההורים של אמםלבית, עברנו לדירה אחרת בהמשך .שראלעבדתי כחייט עד שעזבתי ליו
אז גם ,  כולם התחילו לברוח מרומניה לישראל.נולדה לנו בת .עבדתי כחייט ואישתי עבדה כמוכרת במכולת .שם גרנו, בארלדב

 .חיכינו בערך כשנה לאישור לעלות לישראל .אנחנו החלטנו לבוא ארצה
 .לעיר חיפה, לאתחילה נסענו ברכבת מרומניה לוינה ומוינה באוניה עד לישר כשנסענו

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  כיתן ואישתי באותה תקופה לא עבדהאני עבדתי במפעל של. מיגורעבדירה של , בדימונהתחילה גרנו , כשהגענו ארצה

עבדתי ,  שנים5שם גרנו  .שם נולד בננו, לדירה מושכרת, חצי שנה עברנו לחיפהלאחר . כי היא שמרה על הילדה הקטנה שלנו
שם , במפעל לחומרי ניקויעברתי לעבוד . בקרית אתא אנחנו גרים 1968- מ.במקצוע שלי כחייט ואז עברנו לגור בקרית אתא

  . נכדים5יש לנו ,  בתי גרה בחיפה ובני באבן יהודה.אשתי עבדה באתא ו שנה24-עבדתי כ
  
  
  

  אנה גולין: ראיון
  2009נובמבר . קרית אתא
  

  קרן אלמוג: עריכה
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



