
 

  "ְ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

  קרמר :שם משפחה

  

  הניה  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           הדלר : איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
Kramer  

 
  הניה  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
 Haniya                                         

 :מין

                     נקבה

 

  25/02/1925 :לידהשנת 

  

 
   ' רנוביץ'צ: עיר לידה

  

       בלועזית
Czernowitz                                           

  רומניה  :ארץ לידה

 

  צבי :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  רבקה  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                     ' רנוביץ'צ :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Czernowitz 

  רומניה  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית גטו ברסט : ציין את שמו, במידה והיית בגטו

            Brest Ghetto                                                                                                                             

:  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   נני זוכרת באזור טרנסניסטריהשהיתי במחנה שאת שמו אי

   

  בלועזית
  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ".לידו דה רומא":  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

1947 
:  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " שבתאי לוזינסקי"אוניית 

  



 

  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                                                                                                                                         

  
אשר נספו  ).אחיות 2אחים ו 2( אחים  4כ "סההיינו משפחה של  .ורומניה אינהאוקריץ בירת בוקווינה בגבול בין רנוב'גדלתי בצ

וללכת  ללמוד  ינהניתלמדתי עד גיל תיכון ואני זוכרת שהייתה לי ילדות נורמטיבית  .שואה בזמן המלחמה ורק אני שרדתיכולם ה

   .ומים ביהודים בעיירהו לבצע פוגרהחלואיתה  חודשים בתיכון ואז פרצה המלחמה 7- הספקתי ללמוד כ , לבית הספר
  

  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

  

אני זוכרת שנלקחתי למחנה  ).ו"סחיבת אבנים וכ , בניה: כגון( רך בעבודות שונות מצרנוביץ נלקחתי לגטו ברסט שם הועבדתי בפ

 .י הגרמנים ללא רחמים וללא הפסקה"עבדתי בפרך שבמהלך העבודה הוכיתי ע .בנינו בתים לגרמנים שיגורו בהם העבודה

  .בגטו שהיתי כשנתיים,  ייתי שם בגפי ושרדתי בכוחות עצמיוח) שנספתה כולה ( הופרדתי ממשפחתי 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  

  ".לידו דה רומא"שם המחנה אם אינני טועה היה  .ל"לאחר תום המלחמה שהיתי במחנה עקורים באיטליה שם הכרתי את בעלי ז
  ".שבתאי לוזינסקי"ומשם עלינו לארץ ישראל באוניית מעפילים  ).אברהם לייב ( ל "ם אריה קרמר זשם גם התחתנתי ע

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

  

  .עבדתי כטבחית בישיבה ברעננה .אל נתניה ותלית משם אני ובעלי הועברו בהסעונחתתי בחופי עת 1947עליתי לארץ בשנת 

 .נינים ובני נינים, כיום אני סבתא לנכדים, ילדים 3וילדתי 
  

 

  2012יולי  ,נתניה, זוהר אלטמן :ראיון

   

  


