
 

  "ְ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 . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

   :שם משפחה

  גיורא

   :שם פרטי

  טהיא

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          שם משפחה איתו נולדתי

                     שוסטר                       

        בלועזית                                      
  

Shuster 
  :שם פרטי איתו נולדתי

  אטה

  בלועזית 

   Eta                                       

: מין

 נקבה
   1932: שנת לידה

 
  :  עיר לידה

  נאוסוליצה 

  בלועזית     

    Naosulizta                                       

  :ארץ לידה

 רומניה
  :האבשם פרטי ושם משפחה של 

  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
:                                                     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  נאוסוליצה

  בלועזית 

Naosulizta 
  :ארץ המגורים

 רומניה
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 שנים ביסודי 4 

   :לפני המלחמהמקצוע 

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

  :חבר בארגון או בתנועה

    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

  :    מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                    אוקראינה    
  ציין את שמו     , במידה והיית בגטו

 קצמאזוב
  בלועזית 

 Katzmazov                                                                                                                             

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

 בלועזית 
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 קצמאזוב
  :  תאריך השחרור

1944 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  

 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  נאוסוליצה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  "קראולוס" 63קפריסין מחנה 

  :שנת עליה

1949  

 

  ציין את שמה, באנייהבמידה ועלית 

  ורקי–פאן 



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

והמנהגים היהודים בין  נולדתי לבית יהודי שמרני ובו הקפדנו מאוד על האוכל. עיר נאוסוליצהמה, אני איטה גיורא ילידת רומניה

  .השאר על החגים

  .זכור לי בית חם וקטן, הייתה עקרת בית, אבי יעקב עבד בתור תופר בזמן שאימי שרה

  .חברים ומשחקים, עם משפחה חמה, מילדותי אני זוכרת ילדות יפה וטובה, ס היסודי שבו סיימתי ארבע כיתות"למדתי בביה
  .בעיקר זוכרת שהיה לי טוב, לא זכורים לי הפרטיםהרבה אני לא זוכרת מכיוון שהזמן עבר ו

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):עזרת במי נעזרת או אולי למי, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, או בהתנגדות בריחהב

חשבנו מספר פעמים על בריחה למקום שלא רודף יהודים או , באוקראינה" קצמאזוב"בזמן המלחמה אני ומשפחתי היינו בגטו 

כמובן שהגטו היה מגודר בגדרות תיל . לשומרים היה נשק ולנו לא היה כלום, בריחה תחת זהות בדויה אך לא יכולנו לברוח

בחיי היום יום בגטו היינו עסוקים בלשרוד , לא ברחנו היא הפחד מכך שלא נשרוד בחוץ סיבה נוספת שבגללה, ושומרים מסביב

  .אספנו כל דבר מכל אחד ובכל הבא בכל דרך אפשרית. ובבקשת נדבות

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ): עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

ואז  1947בנאוסוליצה חייתי עד . לעיר שלי נאוסוליצה עם כל המשפחה ששרדה, הסתיימה המלחמה וחזרתי לרומניה 1944- ב
  .לארץ ישראל אך לא הורשנו להיכנס והועברנו למחנה פליטים בקפריסין" יורק-פאן"עלינו לאוניית 

הצטרפתי לשורות מחתרת , י עם המשפחהאבל לפחות היית" קראולוס"בקפריסין  63המחנה שגרנו בו נקרא מחנה פליטים  

הפך גם שלימים ההגנה שם למדתי תפעול נשק ובנינו את המחתרת בלילה לימים בעלי דוד גיורא שהיה המדריך שלי בהגנה 

 .להיות בעלי
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  :)הבאים

לי ולדוד  ,בחיפה עבדתי בחנות לרהיטים אך עם הולדת הילדים. עליתי ארצה עם משפחתי והתמקמנו בחיפה 4/2/1949ב
  .נאלצתי לעזוב את העבודה ולגדל את ילדיי ובעצם להיות עקרת בית ,בן ובת, נולדו שני ילדים

לדנו אברהם ורחל יש לנו מי, אנחנו גרים עד היוםים ולאחר מכן חזרה לחיפה שבה - לקריית מסוימתעברנו לתקופה  1956ב

  .דים וארבעה ניניםחמישה נכ

  

 מצורפת תמונה של איטה •

 

 

  אמיר מנדלסון: ראיון

  2013מרץ , נהריה

  

  



  

 


