
 

  "ְ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

  שרטו :שם משפחה

  

  יוסף :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

            שרטו :איתו נולדתישם משפחה 

                                         

                                            Sherto  בלועזית
 

  וסףי :איתו נולדתישם פרטי 

                                                

  בלועזית
                                          

:                     מין

    רזכ
   :לידהשנת 

26/2/1935 
   אנגורד: עיר לידה

                                                             

       בלועזית
                                           

  רומניה :ארץ לידה

 
  יעקב :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    בנדרי: 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(

  

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

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                   אוקראינה, אוזרניצה, מוגילוב  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1945:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במחנה עקורים במידה והיית

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  
  בית יתומים ברומניה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  1947חודשיים בסוף 

  :עליה שנת

  

1947 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  קדמה



 

  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                                                                                                                                         

היינו בקשר טוב עם השכנים והיינו משחקים תופסת . בכפר הייתה מאפייה אזורת ואבי היה מוכר לחם לאיכרים, כשהייתי ילד

חגגנו את כל . בביתנו היה בית הכנסת והרב היה גר איתנו, היינו משפחה ביתית. ורוכבים על הסוסים של אביו של זלמן השכן

  .בכפר היו כעשר עד חמש עשרה משפחות יהודיות. וראש השנהכמו פסח , החגים

  
  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
  

לא ידענו . אספנו את כל החפצים שיכולנו לאסוף והגענו, כז הכפררמכשפרצה המלחמה מייד אספו הגרמנים את כל היהודים ל

לחם ומוכר כדי  ומהמחנה הפתוח אבי היה מביא, יה ואוקראינהמנהלכנו מספר ימים ברגל עד לגבול בין רו. לאן לוקחים אותנו

  . יום אחד הוא לא חזר. שנוכל להתקיים

. כשהיינו בבית היתומים אבי עבד במאפייה ואני עזרתי לו. וינט לקח אותנו לבית יתומים'הג, לאחר שאמי נטרה ממחלה

לבית  עברנו לבוקרשטמשם . שם גר אח שלא בא, סווןבשם  הכשנגמרה המלחמה שחררו אותנו מבית היתומים והלכנו לעייר

  .יתומים אחר כיוון שהדוד לא היה יכול לגדל אותי

  

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

ובקרבת חיפה הבריטים גירשו אותנו לקפריסין למחנה עולים  1947בשנת  נט'קרסצעליתי לארץ עם שתי האוניות פן יורק ופן 

ר מספר ימים פיזרו אותנו שוכנו במחנה עולים ברעננה ולאח. עלינו לארץ עם אוניית קדמה 1948בשנת . למשך חודשיים

מספר שנים לאחר מכן עברתי לעמק . בכפר למדנו חצי יום ובחצי היום הנוסף עבדנו במשק. למשפחות אומנות בכפר הס

התחתנתי וכיום יש  1963התגייסתי לצבא ובשנת  1956בשנת . שעלו לארץ מרומניה ודיילד' יזרעאל ואחר כך לקיבוץ דגניה א

  .עשר נכדים-לנו שלושה ילדים ושנים

  

  

  הספור נכתב על ידי יוסף שרטו

  2010דצמבר , באר שבע

  

  


