
  

  "ְ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 

   לאה :שם פרטי  וינשטוק :שם משפחה

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

   בלועזית                                                    לפני  שם משפחה 
 ZECLER                        |                  זקלר:        או בתקופתההמלחמה

 :שם נעורים

  בלועזית                                                          לפנישם פרטי   תאריך:      מין
 11|17|1930 :לידה נ/    ז   LIA                           |                    לאה:  או בתקופתההמלחמה

   בלועזיתמקום לידה                                                               
 FALTICHENI |                                                  פלטיציני):            מחוז, ישוב(

 רומניה :ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 פ אסתר סקי:נעורים של האם  ינקו:של האב

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

  בלועזית                                                           מקום מגורים קבוע 
                    לפני המלחמה

 FALTICHENI          |                                  פלטיציני):     מחוז, ישוב(

  רומניה:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה                                  חבר בארגוןמקצוע לפני 
  :   או בתנועהתלמידה                        : המלחמה     תלמידת בית ספר: לפני המלחמה

                                                              מלחמה                     ה בתקופתמקומות מגורים 
                                                     אבה רומניה'סוצ, יני'פלטיצ):                        ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                          יני' רק אבי היה בגטו פלטצ.לא            ?ומתי אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                        ומתיאילו? האם היית במחנות

                                              לא                                                          
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                 אבה ' סוצsuchava                         :השחרורמקום  
 

 אביב -השחרורתאריך 
1945 

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

   ארץ ישראל– נאפולי – איטליה –יני '  פלטצ:בדרך לארץ
  

  שנת
 1965:העליה

  "יוןצ ": 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(

  טיני'בפלצ.  כולם בכיתה היו יהודים,  בנות בכיתה40היינו , רומני-הלכתי לבית ספר יהודי. רומניה, טיני'בפלצ 1930 –נולדתי ב 

  בכיתה ', למדנו עד כיתה ד. גם השלטים היו ביידיש, ברחוב דיברו יידיש. יני' היה רוב יהודי מוחלט בפלטצ–הייתה עיירה יהודית 

  היה לנו . חוטים וכפתורים, הייתה למשפחתי חנות של נעליים . 1941 זה היה שנת –יה נזרקתי מבית הספר בשל היותי יהוד' ה

  אשר נקרא  , היה לי אח קטן ממני בחמש שנים. הייתי ילדה היפראקטיבית והשתוללתי הרבה. מפעל קטן לייצור נעליים כפריות

  . רבו'צ

   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 ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
  :)ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
  . התוצאה הייתה שהיהודים החלו לסבול והחלו להעביר אותם ברכבות.  המפלגה הפשיסטית הרומנית עלתה לשלטון1939בשנת 

  אחרי תקופה קצרה . 1939זה היה בסוף .  למחנות בשרות רומניה לקחו את אבי1939בשנת . בבוקרשט לקחו יהודים ותלו אותם

 שם היה מחנה דירות. ני'לאחר מכן לקחו אותנו לפרטוצ, וחריש אנושי ללא בהמות משא,  לנקות כבישים–לקחו אותי למחנות פרך 

  השאירו אותנו. הבפטיסטים הרומנים לקחו לנו את כל הסחורה שהייתה בחנות ואת המפעל לטובת הצבא. ליהודים אשר רוכזו שם

  נזרקתי מהלימודים בשל היותי ' בכיתה ה. רומניהיינו צריכים כל חודש לסרוג בגדים לצבא ה. ללא כלום וללא יכולת להתפרנס

  לא היה, למדנו תורה.  שם למדו בנות ביידיש– למדתי בביתי הכנסת 1943בשנת .  לא למדתי1942 עד סוף 1941משנת . יהודיה

  אימא. אבי סבא נפטר בשל דאגה ל1941בשנת . הייתי הולכת ומחכה יומיים בתור כדי לשתות רוטב. ני 'לנו מה לאכול בפרטוצ

  אימא שלחה אותי בשבע בבוקר בזמן העוצר. שחררו את אבא והמחנה מבלאגר. שלחה אותי לבסיס צבאי בעיר כדי לבקש אוכל 

   והצליף בי כי יצאתי בשעה–קצין רומני בדרגת סרן ראה אותי , הייתי בת עשר וחצי ) 18:00 ל 10:00היה מותר לצאת בין (

   הוציאו אותנו מהבית ושלחו אותנו 1944 תחילת 1943בסוף . את העוצר וקראו לאבא שליהוא אמר לי שהפרתי .  אסורה

  , בבית ספר יהודי' אבה למדתי כיתה ו'בסוצ.  אחי הקטן ואימי,  אני –מ ברגל " ק30הלכנו . יני'מ מפלטצ" ק30 כ –אבה 'לסוצ

   נגמרה המלחמה 1945בקיץ . יני וחזרנו לשם'ס בפלטצ נכנסו לבית ריק והרו1945באביב . לימדו אותנו קרוא וכתוב בגרמנית

  הוא לא מצא.  הוא היה חולה מאוד ממחנה העבודה–אבה במצב רע 'יני אבא הגיע לסוצ'לפני שחזרנו לפלטצ. והיו חגיגות גדולות

  ובמצב בריאותי חסר שיניים ,  הוא הלך מאות קילומטרים ברגל אותנו בהתחלה אך לאחר חיפוש בין המחנות הוא מצא אותנו

  . רעוע

  

  

  



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

 כך הוא " האסור לנו להיות עבדים פ" אבא הסביר לנו שצריך לנסוע לארץ ישראל . יני' נגמרה המלחמה והיינו בפלטצ1945בקיץ 

 . "וטראצורנה"אחי נשלח לבית ילדים . אני נרשמתי לתנועה של הנוער הציוני,  שליח של התנועה הציונית–הגיע יצחק ארצי . אמר

  יצחק לקח אותי ללמוד את הפוטוגרפיה של ארץ ישראל בבוקרשט1947בשנת ,  הייתי מאוד פעילה בנוער הציוני1946אני משנת 

   אח של אימי לקח אותי לבוקרשט והשלמתי שם את שנות1948בשנת .  לפיאטרסנמץ ושנה אחת בקראקובולאחר מכן שלחו אותי

  לאחר מכן למדתי לשיר למרות שהורי. 20 הייתי בת 1950כשסיימתי את כל שנות הלימודים בשנת . 1950הלימודים שלי עד 

   הגשנו1957בשנת ,  התחתנתי עם יעקב וינשטוק 1955 בשנת.  עבדתי בתור מורה לעניינים  רומניים1955בשנת . התנגדו לכך

 . השלטון הקומוניסטי לא אהב את רעיון העלייה–בגלל זה פיטרו אותי מהעבודה . למרות שבעלי לא רצה בכך. בקשה לעלות לארץ

  . לארץ ישראל" ציון"טסנו עד איטליה ומנאפולי לקחנו את האוניה ,  עלינו1965בשנת 

  ך  בארץי על חיי/נא ספר 
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  הגענו לארץ. 1966כשעלינו בני השני נולד רפי בשנת . 9 אני יעקב ודובי בני הבכור שהיה בן – הגענו לארץ ישראל 1965בשנת 

   וזמר ודובי הוא מהנדס ןרפי הוא שחקן תיאטרו.  איש מרומניה16000 עלו 1968בשנת .  בעלי לא מצא עבודה–בשיא המיתון 

  . אלקטרוניקה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


	                                          "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 



