
 

  "ְ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

   סקורקה :שם משפחה

  

  מלי :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

                לנדה  :איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
  

Landa 
      ה'מלצ   /  מלכה :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
 Malka                                         

 :מין

                     נקבה 

 

  1924 :לידהשנת 

 

   שרנאוקה: עיר לידה

  

       בלועזית
Srnaoka                                           

  רומניה  :ארץ לידה

 
  מרקוס לנדה  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  רחל לנדה  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                     רומניה-רוחוזנה :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Rohosenh - 

Romania 

  רומניה  :ארץ המגורים

 

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

 השכלה יסודית 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד 

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

  

   :  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

   טרנסניסטריה
   

  בלועזית
Transnistria  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

1951 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

היינו משפחה , נולדתי בעיר רוחוזנה ברומניה ולמדתי בבית ספר רגיל אבי עבד כסוחר היה לנו שטחים ואבי השכיר אותם 

אני .בחגים היינו נוהגים ללכת לבית הכנסת כל המשפחה, מא עבדה במכולת שהייתה לנו בביתיהמלחמה ואעשירה מאוד לפני 

זוכרת שיום אחד השומר בשדה של אבי שכח את הרובה שלו והגיעו קבוצת נערים ואחד הנערים שיחק עם הרובה ופלט כדור על 

, המקומי שמר על משפחתנו בגלל שאבא שלי נתן לו כסף והאשימו את אבא שלי והשריף  התלהמוכל הכפר .עצמו ונהרג במקום

  .אני זוכרת שהאנטישמיות התחילה בסמוך למלחמה 

  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

  ,קה'יהודים ואמרו להם שהם הולכים לעבוד בבית חרושת בזלצהלקחו את כל בזמן המלחמה , 1940אני זוכרת שבסוף שנת 

חלק מהיהודים  .אני הכנסתי לתוך ציפית של כרית חלק מהרכוש ועם זה יצאנו לדרךרק המשפחה שלי לא לקחה כלום מהרכוש ו

במהלך ההליכה למחנה העבודה היינו נכנסים , טרנסניסטריהאותי ומשפחתי לקחו , רנלקחו לגבול פולין ומשם אף אחד לא חז

כמו כן חיפשנו הרבה פעמים אוכל גם  לבתים של אנשים כדי שייתנו לנו אוכל היו אנשים שנתנו והיו אנשים שפשוט סילקו אותנו

הייתה אישה אחת בכפר רואסקה לפני שנכנסנו לבירשוט . ות מהצמחים בשדות שהיו מצטברים על העליםהיינו שותים טיפ, בזבל

ששאלה אותנו אתם בטח רעבים ולקחה אותנו אליה הביתה ואמרה שיש לה בנים במלחמה ושהיא לא יודעת מה עלה בגורלם 

חנו לא צריכים לחפש אוכל וכי אלינו להגיע לבית נתנה לנו אוכל רב וכשסיימנו לאכול היא אמרה שאנ, הבית שלה היה מפואר

הקברות שם מחלקים אוכל לעניים וכשהגעתי לבית הקברות שאלו אותנו עם אנחנו יודעים לסרוג כשאמרו שכן הם אמרו שידאגו 

  .גם דאגו לנו לבגדים של מקומיים, דאגו לנו לאוכל ואנחנו תפרנו, לנו היינו שם שבוע שלם

  

, ם ברגל ממקום הולדתי נפטר אבא שלי  מכיוון שהיה חולה בדלקת פרקים הוא נפטר ממש בידיים שליחודשי 4לאחר שהלכנו 

בזמן שהותנו במחנה העבודה לא  .את גופתו זרקו על עגלה של סוס ועד היום איני יודעת היכן הוא קבור ומה עשו עם הגופה

אני זוכרת שהתעוררתי בבוקר במחנה העבודה , להסתיר זאת הסתרנו את זהותנו וכולם ידעו שאנחנו יהודים גם כי לא היה ניתן

בזמן שהותנו במחנה היה קר בלילות ואימי הייתה מחממת  .והייתה עליי רגל ויד של אנשים שישנו מעליי וראיתי כי כולם מתים

ייתי עדה לכזאת לא השתתפתי בבריחה או בהתנגדות וגם לא ה .אבנים בעזרת אש שהדליקו ושמה על רגלינו כדי לחמם אותנו

חזרנו מהמחנה עבודה , מצד אחרים במחנה ובעצם שם גם שיחררו אותנו ושם נודע לנו כי אנחנו חופשיים להתנגדות או בריחה 

  .שוב פעם לבית שלנו שלפני המלחמה

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

לאחר המלחמה הייתי בסדגורה  כסוחרת  עבדתי כמחסנאית, בסוף המלחמה גרנו ביחד אני אמי ואחותי והשכרנו חדר ברומניה 

  עליתי באנייה לארץ ישראל, בערך  17.5בת 

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):הבאים

ניסו לשדך לי המון גברים בבית עולים ללא הצלחה  .עליתי לישראל יחד עם משפחתי ידעתי רוסית וגרתי בעין שמר  1951בשנת 

עד שקבלתי שיכון קבוע בעמידר שביפו ולאחר זמן לא רב התחתנו וגרנו בדירה בשכורה בסחנה את בעלי הכרתי בגבעת עליה . 

שנים   27לבעלי הראשון הייתי נשואה כ. שנים נולד בן בשם משה  7שם נולדה לנו בת קראתי מרים על שם אבי אחרי . ים-בבת

יתה לנו חנות מכולת בבת ים שאני יה .לי ילדים ממנו ולא הי. שנים עד שנפטר  24ה לו כ לאחר מכן התחתנתי שוב והייתי נשוא

המסר שברצוני להעביר לדורות הבאים . כ היה בא לעזור במכולת "ה ובעלי היה עובד מאוד קשה בצינורות מהבוקר ואחעבדתי ב



 

אני זוכרת שהייתי מחפשת , שזה חשוב שיתעניינו ויידעו על השואה בגלל שיש הרבה אנשים שרוצים להשכיח את מה שקרה 

כשהייתי צריכה ? לחם וזה כל כך כואב לי ואני שואלת את עצמי איפה זה בזבל כדי למצוא לחם יבש ופה אני הולכת ברחוב ורואה

  לא מובן מאליו ותמיד צריך לזכור את זהכי זה  את זה 

 

  2013ספטמבר  ,ים –בת , יוסי ועזרא חורי :ראיון

  


