
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלת

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. 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

  גוט :שם משפחה

  

  קרול :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, ינה נוגעת אלייךבמידה והשאלה א                                  

           גוט: איתו נולדתישם משפחה 

  

                                           Got   בלועזית
  
 

  קרול :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Carol בלועזית
                                          

:                     מין

  זכר

   :לידהשנת 

14/1/1929 
  דורחיו:  עיר לידה

  

       בלועזית
                                           

  רומניה :ארץ לידה

 
  ברקו :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  סופי מרקוס :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                         דורחיו :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
 

  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
                )או האזור ושם הארץ שם העיר(

                                                                                       
שרקורט  -טרנזיסטה: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                      וקזצובסקה

   תבלועזי
                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                   חיודור :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, פריסיןבמידה והיית במחנות מעצר בק

  

  :עליה שנת

  

1991 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  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

את אבא פיטרו מהעבודה כי היה יהודי ואנחנו קיבלנו מכות . הנוצרים היו נגד היהודים וסגרו עסקים. היינו משפחה ענייה

היהודים , סבלנו מרעב .י המלחמהיבלו יהודים עוד לפנהפסקתי ללמוד בבית ספר נוצרי כי בתי ספר ממשלתיים לא ק .מהחיילים

 .הכל היה מוקצב, גרם ביום 300-קיבלו מנות אוכל כ

אני . לקחנו מה שהיה אפשר לקחת. אמא ושישה ילדים, אבא - היינו משפחה גדולה. אמרו לנו לקחת את החפצים -1941נובמבר 

חורף , בהתחלה היינו בשארגרוט .קטנים ממני והיו לי שני אחים גדולים ממני ושלושה אחים 13הייתי בן . לקחתי בגד ופה ושם

  .ובקיץ לקחו אותנו לקזצובסקה 41-42אחד בשנים 

, תפוח אדמה אחד או לחם -הלכנו לנוצרים ואוקראיניים ומה שנתנו. מה שאכלנו קיבלנו מנדבה, בשארגורט לא עבדנו בכלום

  .1942למדנו קצת אוקראינית וזה היה עד קיץ 

שם קיבלנו משוכרת  .1943ולם עבדו אצלו בגטו עד סוף איכר גדול נוצרי מרומניה שכ, ה קווחזבקזצובסקה הי 1942משנת 

 103היינו שם . הצבא היה יותר טוב בקצת משארגרוט. כל אחד קיבל על פי מה שעבד, תפוח אדמה, אפונה, לחם - באוכל

כל . הנדבות היו הבסיס לאוכל. ו נדבות מהנוצריםושוב ביקשנ. בחורף לא היה חימום וסבלנו מקור וגם מרעב. ישנו ביחד, אנשים

גוט , אח של אבא. גוט פרידה, אחות אחת של אבאו, גוט שנדלה, אמא של אבא המהמשפחה של אבא נפטר. חזרנו הביתה 8

את השמות של כולם לזכור כי לא היה  אבא כתב. הייתה לו אישה וארבעה ילדים, נהרג עם כל המשפחה שלנו בעיר לידינו, יוסל

גם כסף בזמן , היהודים קיבלו את הרוב בחזרה. שבא הצבא הרוסי 23.08.1944- חזרנו לבית שלנו במלחמה וסבלנו עד ה .קבר

 .שלא היינו שם

  

  

    היוםי על קורותיך מתום המלחמה ועד /אנא ספר

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

הלכתי לבית ספר  .היהודים היו קומוניסטים והיו על הגובה, ולא היו בעיות. למדתי בבית ספר תיכון, אחרי המלחמה היה רגיל

יצאתי לפנסיה  1984בשנת . ל"שנה בצבא והגעתי לדרגת סא 33עבדתי . צבאי לקצונה ולמדתי שם במשך שנתיים ויצאתי סגן

 .1991של העיר רומן עד שעליתי ארצה בשנת  אחר כך עבדתי בקהילה היהודית. 55בגיל 

ואחר כך ' ואולפן ב' עשיתי אולפן א. שם גם גרתי כי הייתי אקדמאי. הייתי במרכז קליטה בקרית ים. העלייה הייתה יפה מאד

הבת . הבן מהנדס נשוי לבנקאית, יש לי שני ילדים .1944שתי נפטרה בשנת אחר כך א .עליתי עם רגל ימין. עבדתי במפעל הפיס

  .עובדת בציוד רפואי ובעלה מהנדס

  

 

  ערבה אלבז :ראיון

 2009נובמבר , קריית ביאליק

  

  


