
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  גיטל  ברוך

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Turku טורקו  טורקו 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   ועזיתבל

      Gitl 22.1.1926 נ / ז     גיטל 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Mikhalin רומניה  מיכלין 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 'פסיה לובוביץ  ברוך
  ):  ואה לפני המלחמהנש/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
  :ארץ המגורים                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע   בלועזית
        Mikhalin   רומניה  מיכלין 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
 בית ספר                                   

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 בוטושאן

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 5.1945 בוטושאן

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  64מחנה - ו70מחנה -קפריסין, קונסטנצה 1949  פאנקרשיין

  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  ורותיך לפני המלחמה י על ק/נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

למדתי בבית ספר . ןיהתגוררנו בעיר מיכל. אמא הייתה עקרת בית.  הרכיב עגלות לסוסים-אבא עסק בעבודות עץ.  אחים6היינו 
  .יסודי

  
  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

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /ריחהב;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
מאותו הרגע ועד סוף המלחמה לא ידענו מה . חלו להוציא את כל הגברים מהבתיםוה שלנו הגיעו הנאצים לעיירה 1940בשנת 

את שאר או הוציבהמשך . ר לנו שהוא נשלח לחבל ארץ אחר ברומניה לעבודות פרךרהתב, בדיעבד. עלה בגורלו של אבא
סבתי לקחה אותי לעיר בוטושאן ומרגע זה נפרדתי מאמי ואחיי . ה'צ' אחיי ואמי לעיר בוצכולנוצעדנו . המשפחה מהבית

.  שנים3-כבמשך ולאחר מכן שהיתי בבית הכנסת המקומי שלי בוטושאן כשנה אצל דודה שהיתי ב. ה'צ'שנשארו בעיירה בוצ
בזמן שחיכיתי לתור ללחם הוכיתי , יום אחד.  בלבד לנו להסתובב ברחוב שעה ביוםנתנוובכל אותה תקופה ענדתי טלאי צהוב 

  . זה קרה בשל העובדה ששהיתי בחוץ מעבר לשעה המותרת. על ידי קצין נאצי בכתף
  .ולאחר תקופה מסויימת חזרתי לבית הכנסת' בשנים אלו התגוררתי מדי פעם אצל משפחה יהודיה בשם רבינוביץ

  

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

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

בשנת . הבריטים שלחו אותנו לקפריסין שם שהינו במחנה עקורים כשנה וחצי.  לישראלניההפלגתי באומהעיר קונסטנצה 
עברתי לפרדס חנה ולאחר מכן הגעתי תחילה  ,לבסוף כשעלינו. סבלנו מרעב עד הגיענו ארצה.   התחתנתי בקפריסין1948

 גם ,ימינה החלטנו לעבור למושב גן חייםמבנ. חיינו בצריף קטן בכל אותה תקופה. בעלי החל לעבוד בקטיף תפוזים. לבנימינה
בעלי החל לעבוד בבניין ואילו אני עבדתי בקטיף . לאחר כשנה וחצי בגן חיים עברנו לגור בכפר סבא . התגוררנו בצריףשם

לאחר .  נכדים4 ילדים וכיום יש לנו 2במהלך השנים הבאנו לעולם . לאחר תקופה בקטיף התחלתי לעבוד בבית אריזה. תפוזים
בשנים האחרונות אני עוסקת בפעילות .  שנה16ל בילדים במשך ופיטעבוד בהתחלתי ל, יימתי את עבודתי בבית האריזהשס

  .חברתית במועדון יום לקשיש
  
  
  

  תמיר רטנבך: ראיון
  2009אוקטובר . כפר סבא

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "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 



