
 

  "ְ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
  נחה  שטרן

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

     Fael פייל  פייל 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Naha 20/12/1926 נ / ז     נחה  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Laszczow  פולין  וב'לשצ 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 אלה מולר  חיים
  ):  מלחמהנשואה לפני ה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
         Laszczow  פולין  וב'לשצ 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
 'כתה ד                                   

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  לא זוכרת את שם הגטו

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
  

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  ןי'צ'שצ 

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  ארגנטינה, גרמניה 1989  
  
  
  

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(

   . אחים4 היינו .היה לנו ביתואך לא היה חסר לנו כלום , לא היינו עשירים. ביתעקרת אמא הייתה ונת קמח תחאבא עבד ב
 אבא .פסח תמיד הסתכלנו שיבוא אליהו הנביאב,יום כיפור , יהודייםאת החגים החגגנו .  והיינו מסורתייםחיינו בקהילה יהודית

ואמא אמרה לנו לא לקטוף את הדשא כי יום , אני זוכרת פעם שהלכנו לשחק בפארק ביום שבת. הלך כל יום שבת לבית הכנסת
נתן לי מכה עם הסרגל  עור המורהישב פעם אחת .אז הלכתי ללמוד בבית ספר פולני, בית ספר יהודיבעיר לא היה  .שבת היום

  . על היד וקילל אותי שאני יהודייה מגעילה
 . כולם נהרגו הם.  ילדים7לה היו ,  היא גרה בעיר אחרת עם בתה.הייתה יפיפיהש, אני זוכרת את סבתא

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבאו מסתור 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 
עיר עם פרוץ המלחמה החלה שריפה ב. נסעתי לורשה לדודה שלי לחופשת הקיץ, שבוע או כמה ימים לפני פרוץ המלחמה

הוא ראה את האש והם מיד יצאו  כאשר הוא פתח את הדלתואמרה לאבא שיש שריפה , הייתה אז בהריוןש  אמא .שבה גרתי
כאשר . תםויהרגו אכי לכו יהפולני ענה לו שלא . לאן ללכתום במק אבא שאל פולני שעבר .הסמוךהלכו מהבית לאגם ומהבית 

אשתו ווהם הגיעו לשם , אוקראיני שגר מחוץ לעיר היה לנו מכר. הם קמו והלכו בין האנשים המתים והחיילים, הם שמעו ששקט
  . אמר לו שישארהחבראך  כדי לברוחחבר עגלה וסוסים ביקש מהאבא , כאשר הגיעו הגרמנים. נתנה למשפחתי ביגוד ואוכל

 אבא שמע שמי שרוצה .ללובליןנסעו הם החבר הסכים ו. כן, היהודים, אך בהם, אמר לו שהגרמנים לא ייגעו בוהתעקש ואבא 
  . נרשם והם נסעו לרוסיה וניצלוהוא . לנסוע לרוסיה צריך להרשם

ועבדנו , של אחד התושביםשנו במרתף  י. לכפרגענוהו לבסוף הצלחנו לברוח מהגטו. הוכנסנו באותה עת לגטו תיאני ודוד
 כל .מקומות רביםב נדדנוכך ברחנו בלילה למקום אחר ובית פחדה להשאיר אותנו  הכשבעלת. תמורת אוכלבשדות שלהם 

 את הרגליים ותבחורף היינו עוטפ. םתואומרת שנמצא או הייתה מרגיעה אותי תיההורים שלי ודוד הזמן בכיתי כי רציתי את
, עד שמצא אותי בחור שברח מהגטו,  ונותרתי לבדנהרגה תידודבמהלך הנדודים  . היום כואבות לי הרגלייםעד, בסמרטוטים

 .שמו אברהם, הוא ראה שאני לבד והחל לשמור עלי
  

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

כדי ן 'צ'נסענו לעיר שצואולי גם ההורים שלי יחזרו ש חשבתי .סיפרו לנו שיהודים רבים חוזרים מרוסיהוהסתיימה המלחמה 
  לנו שישראל הולכת לקום ושהם באו לקחת יהודיםשסיפרו פגשנו שם אנשים שבאו מישראל .היו שם פוגרומים .םפשלח
לאחר מכן . לשטח הבריטי של גרמניהבמכוניות קירור של בשר מפולין  רחנווהוברשמו אותנו בשמות גרמנים . ינהשתלפל

, אברהם נישאתי שם ל."אקסודוס" באוניית לותהיינו אמורים לע. לשטח האמריקאי שם רשמנו את שמנו האמיתיהמשכנו 
, שאסור לי לנסועע קבשאני בהריון וגילה הרופא  . בדיקה רפואיתכהכנה לנסיעה עברנו .בחור ששמר עלי לאורך המלחמהה

ק היכן היא נמצאת ודהחל לב ,המלחמה שאחותו נסעה לארגנטינה לפנישידע כל האנשים נסעו ובעלי . וכך נשארנו בגרמניה
חיכינו חמש שנים בגרמניה . בינתיים בננו נולד. ובעלי עשה לנו ויזות לארגנטינהתוך שלושה חודשים יצרנו איתה קשר . שם

.  אני לא עבדתי כלל.ד במפעל לטקסטילועב החל לשם בעלי, הגענו לבואנוס איירס. יתי בהריון שניכבר הי, וכשנסענו לבסוף
  .  נפטר59בגיל .  הוא נהרג בתאונת דרכים ובעלי לקה בליבו והיה חולה לב מאז,18כשבננו הבכור היה בן , שנים אחר כך

  .  ילדים3בננו השני התחתן ונולדו לו 
שלוש . החלטתי לעלות לישראל.  וגם היה לי קשה מאוד כלכליתנה כי כל הנאצים התקבלו שםלא כל כך אהבתי את ארגנטי

  .הוא עובד בארגנטינה בסוכנות היהודית. בני לא רצה לעלות איתי. אחיותיי גרו בישראל והן שלחו לי כרטיס טיסה
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, יבורית או תרבותיתעילות צפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

   . שלא התראינו שנה30לאחר כשעליתי ראיתי את אחיותיי 
  . ילדיו כבר מבוגרים עם משפחות וילדים .כדי לבקר את בני ומשפחתואני נוסעת לארגנטינה מדי פעם היום 

  . נסעתי אז מגרמניה לישראל אני מאוד אוהבת את ישראל ומתחרטת שלא
  
  
  



 

  דינה גלוחובסקי: ראיון
  2009ספטמבר . בת ים

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "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 



