
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

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 רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שנין :שם משפחה
  

   ריטה:שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

           קלוסס: המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Kloss בלועזית
                                                                                   

 :שם נעורים

:       מין                      ריטה   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Rita בלועזית
נ / ז                                         

 :לידה תאריך
20.6.1925  

  רניגוב'צ   ): מחוז, ישוב( מקום לידה Chernigov בלועזית   אוקראינה:ארץ לידה
                                                                                                   
   אנצאל:של האב שם פרטי   חנה פפרנאיה:שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                             רניגוב'צ:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע     Chernigov     בלועזית    אוקראינה:ארץ המגורים

                     
 

 שמונה כיתות: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

  ובשיה'בוקסאר באזור צ'צ  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

                                             :                            מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1990 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  
  

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(

  .אחותי ואני למדנו. אבא עבד במפעל נעליים.  בחנות מוכרת-אמא עבדה בתחום מסחרי. גדלתי עם אחותי הגדולה והוריי
  .לך הפינויוהיה לה ילד שנפטר במה, אחותי התחתנה לפני המלחמה
  .רניגוב'וכשהתחילה המלחמה הם עברו לצ, הדוד היה איש צבא. בעיר לבוב גרו דוד ודודה שלי

  .היא הייתה כבר סבתא וגרה איתנו. רניגוב לפני המלחמה'אחות של אמא גרה בצ
  .היו לי ציונים טובים, עד המלחמה הספקתי ללמוד שמונה שנים

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /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

   ):ועצותמה למרכז ברית האווקואצי/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
נסענו ברכבת משא . ההפצצות באוקראינה עקרו את משפחתנו לעיר וולגוגרד. 16 הייתי נערה בת 1941כשפרצה המלחמה ביוני 

בתחנות העצירה אנשים חיפשו . אנשים התחילו לאבד את סבלנותם, הילדים הצמאים בכו רוב הזמן. בתנאים קשים ובלתי נסבלים
לכן נאלצנו לעבור , כוחות הגרמנים התקרבו לעיר סטלינגרד. הגענו לקולחוז ליד נהר הוולגה. כך התרחקו מהרכבתו, מזון ושתיה

עוברים בי . חלתה בדלקת ריאות קשה ונפטרה, שהייתה בת שנתיים, בתה של אחותי. שטנו בספינות תחת הפגזות. לעיר אוליינובסק
  .זכרונות קשים מנשוא על הבריחה המתמדת ממוות

אך התקווה לניצחון החזיקה , הייתי כמעט נופלת מעייפות.  שעות ביממה24עבדנו במפעל צבאי . בוקסרי'הגעתי עם משפחתי לעיר צ
". הכול למען הניצחון, נעמוד בזה וננצח: "לקחתי את עצמי בידיים וחזרתי כל הזמן על המשפט. אותי על רגליי ונתנה לי כח להמשיך

  .המאמץ הרב והעבודה הקשה בזמן המלחמהעוטרתי באותות גבורה על 
  

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

  .המפעל הועבר לעיר מחרקוב. מכניקה- ועבדתי במפעל צבאי שהתמחה באלקטרו, בוקסרי'מתום המלחמה גרתי בצ
כי הבית שלנו היה , רנובצי' נסענו לצ1948בשנת . את אחותי ואת אמי, מהמלחמה ומצא אותיאבא חזר . 1946אמא נפטרה בשנת 

. השכרנו דירה שם, שם גר דודי מצד אמא. אבא עבד במפעל נעליים, רנובצי עבדתי במפעל'בצ. הרוס וגם העיר שלנו הייתה הרוסה
  .אחותי עבדה גם כן
התגייסו , אחרי שסיימו בית ספר. יש לי שני בנים.  והתחלתי לעבוד בתור מוכרת1949התחתנתי בשנת , כירותסיימתי מכללה למ

אני .  הוא עבד במפעל עד גיל הפנסיה. היד שלו הייתה משותקת- הוא היה לוחם בזמן המלחמה וחזר נכה, בעלי עבד במפעל. לצבא
 שנה 15איתו גרתי . בעלי השני גם היה נכה מלחמה. שנים התחתנתי שובאחרי חמש . 1972בעלי נפטר בשנת . עבדתי בתור מוכרת

  .בסך הכול
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
אני . שכרנו דירה בפתח תקווה. רנובצי'עדיין גר בצבני הקטן . 1990עליתי לארץ עם בעלי השני ובני הגדול עם משפחתו בשנת 

בוקסרי 'בני למד באוניבסיטה בצ. ל עבד במפעל"שם עבדתי בתור מטפלת ובעלי ז, אז עברנו לבת ים. ובעלי טיפלנו בקשישים
א עובדת הי. הנכדה הגדולה שלי שירתה בצבא וסיימה מכללה למחשבים. אשתו גם עבדה בתור מטפלת. ובארץ עבד כסוכן ביטוח

משפחתו של בני גרה . התקבלה למכללה רפואית ועדיין לומדת, אחרי בית הספר, הנכדה הקטנה. נשואה ויש לה ילדה, בהרצליה
. אני גרה בהוסטל כבר שש שנים. גם לי היה אירוע מוחי .הוא היה חולה ונכה.  מאירוע מוחיבעלי נפטר לפני שמונה שנים .בבת ים

   .י ומשפחתויש לי יחסים טובים עם בנ
זה נמשך במשך כמה שנים עד האירוע . עזרתי גם בקניות, ארוחות,  מסיבות ימי הולדת-התעסקתי בפעילויות שונות בדיור המוגן

עכשיו אני הולכת . טיפולים ועיסויים, עשו לי זריקות, הייתי בבית חולים. זה השפיע על היד והרגל שלי ונעזרתי בהליכון. המוחי
עכשיו אני משתתפת בחוגים . אני מודה להן וגם לבני. הנכדות שלי  דואגות לי לתרופות ובאות לבקר כל שבוע .לאט לאט עם מקל

  .בדיור מוגן
  

 


	                                          "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 



