
 

  "ְלדֹורֹות"            
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                             

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                 
  

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

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 אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  קלרה :פרטישם   לרנר :שם משפחה

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  SHTEINMAN בלועזית  שטיינמן: איתו נולדתישם משפחה 
 

:                     מין KLARA בלועזית  קלרה :איתו נולדתישם פרטי 

 נקבה
  :לידה שנת

1942 
  דולסק לב פויגומ:  עיר לידה

  

 אוקראינה :ארץ לידה  ,Mogilev Podolsk בלועזית

  יוסף  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  ליזה שור :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
 אוקראינה :ארץ המגורים  ,Mogilev Podolsk בלועזית  ב פודולסק גילומ: מקום מגורים קבועלפני המלחמה

  :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(

 
  MogilevPodolskבלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

  

  PCHIORA/PCHIORSKIYבלועזית  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
MogilevPodolsk  

 

  :  תאריך השחרור

 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות פליטים (

  
 

  מגלוב פודולסקלאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

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
  

  . כאשר התחילה המלחמה הייתי סך הכל בת שנה, 1942נולדתי באפריל בשנת 

 זמןבמהלך כל . בו התגוררנו עם משפחתי, אשר נקרא על שם העיר" מגלוב פדולסק"אני ומשפחתי שהינו בזמן המלחמה בגטו 
כמובן שהיו גם הרבה מכרים אוקראינים שהיו עוזרים והיו מסתירים . נו בגטו הורי ניסו ליהציל אותי ככל שהיה ביכולתםשהות

  . אך היו גם כאלה שהיו מסגירים, ומבריחים אוכל לנו

וכך , היה במקוםמזל המשפחה שלי הצליחה לשחד את אחד השוטרים שמרבה הל". יורסקי'פצ"מהגטו נשלחנו למחנה בשם 

  .הסתתרנו מהנאצים עד תום המלחמה, כך בעצם ניצלנו. מגלוב פדולסקי - הצלחנו לברוח ולחזור לעיר מולדתי 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

שם למדתי רפואה , בהמשך עברתי לגור בעיר סברדלובסק. קיבלתי מדליית הצטיינותלאחר מלחמה סיימתי בית ספר ואף 

  .עבדתי במנהלת מעבדה. והמשכתי לגור שם גם לאחר הלימודים

  . אשר גם היא סיימה את לימודיה בבית הספר עם קבלת מדליית הצטיינות, נולדה לי בת  1967שם הכרתי את בעלי ובשנת 

  
  רץי על חייך  בא/נא ספר

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

  
באנו ישר לעיר כרמיאל כי אחותי הייתה מתגוררת פה כבר . אני ובעלי ובתי עם משפחת החלטנו לעלות לישראל 1991בשנת 

  .משפחה של בתי אני ובעלי שכורהעםנאלצנו לגור בבית אחד בדירה . השנים הראשונות בארץ היו מאוד קשות. זמן מה

גם . בתי בנתיים למדה את השפה והחלה לעבוד במעבדה. ידע בשפהכ בשל חוסר "ל לייצור מסכות אבפעעבדנו כשנתיים במ
 4חודשים הפכו ל  3וכך בהיותי מקצועית , חודשים 3אני לאחר מכן התקבלתי לבית חולים נהריה לעבוד במעבדה למלגה של 

ה מה שעזר לנו המשפחה שלנו מאוד מגובשת וחזקה וז. בעלי עדיין עובד במפעל. שנים של עבודה במקצוע בתור בקטריולוג

  .להתגבר על כל הקשיים שהיו בדרך

  

  מאיה אבניצקי: ראיון

  2013ינואר , כרמיאל


