
 

  "ְ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

  טרופ :שם משפחה

  

  פיגה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

                                             goldsman בלועזית           סמןדולג: איתו נולדתישם משפחה 
 

  פיגה:איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
                                          
:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

17/9/1924 
   ביאפבולבסקה: עיר לידה

  

       בלועזית
                                           

  פולין :ארץ לידה

 
  נחס] :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  פשה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
 

  פולין :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
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

   10/5/1945: 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, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

  

1957 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  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                                                                                                                                         

. עד שאמא נפטרה היה טוב ואז נשארנו יתומים ולא היה טוב .םשלו -חות בשם היינה ואח גטן בשם שייההייתה לה אנירבלטק 

 .כיתות 5בפרוץ המלחמה והלכתי לבית ספר פולני במשך  15הייתי בגיל  .אבא עבד ולא היה לו זמן עבורנו. לנואג דלא היה מי ש

 משפחה גדול וכולם נספו בשואה, לאמא היא אח, לאבא היה אח ואחות

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , ויזהות בדויה ושם בדבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

  

, עבדתי במפעל תפירה תחילה. לא חשבו שזה מה שיהיהו א רצתה לנסוע לרוסיה הקומוניסטיתהמשפחה ל. ברחתי לרוסיה לבד

עבדתי שם ולא . ועם המפעל נסענו טשקלוב 22.06.1941-אחר כך התחילה שם מלחמה ב. שעות 6הייתי צעירה ועבדתי רק 

יותר נכון היה , גרתי אצל משפחה .לא היה מכנסיים כמו פה והגוף היה אדום, מעלות מינוס 30היה . לא היה מה ללבוש, היה קל

  .לקרח כי היה קר מאוד המים הפכו. לי מקום שם

 הייתי נשארת עוד שבוע הייתי מתה אם. לא הייתה עבודה או מה לאכול. יום אחד שהייתי ברוסיה נסעתי לקווחז והיה שם חורף

בשנת  .אם לא הייתי מתה - חו אותי לגיוסלא היה איפה לעבוד ומשם של. שמיכה, חולצה - מכרתי את המעט שהיה לי, מרעב

הגרמנים הפגיזו את הרכבות וקרון . בקור, עבדתי ברכבת בלילות. קיבלתי קצת בגדים וקצת אוכל. הרוסי התגייסתי לצבא 1943

  .ולא הפציצו יותר ,נפץהיה שזה , הגרמנים חשבו שזה בכוונה. ד ניתקאח

הכרתי את  .המלחמהאסטוניה וגרמניה ושם היה סוף , לטביה, ליטא -לא היינו במקום אחד, הגענו עד גרמניה 1945עד שנת 

הייתי נכנסת לקולנוע בשביל להעביר שעתיים . הרעב היה קשה .אמרה לה תלכי לשם יש עוד יהודי גויה בצבא. בעלי בצבא

  .להשכיח את הרעב

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  

, באו מהצבא האיטלקי. איש חיים 300-הוא סיפר שקברו כ. לאחר המלחמה חזרה לעיר הולדה ביאבדלובסקה ופגשה שכן

הם ראו את הגרמנים קוברים אנשים חיים וצעקו להם מה הם עושים אז הגרמנים . ששיתף פעולה עם הגרמנים אך הם לא הרגו

 .היהודים הראשונים וחיילים איטלקים 300יש גם אנדרטה שמציינת את רצח . ירו גם באיטלקים

  

המסר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה( י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):שברצונך להעביר לדורות הבאים

  



 

אחרי המלחמה הייתי עקרת בית וטיפלתי בילדים גרמנו . בנות 2הקימה משפחה וכיום יש לה , הכירה את בעלה בצבא, כאמור

  .בשטגום ואחרי זה בוורצלב ומשם עלינו לארץ

ת פעם אח .ית ביאליקיעד שעברנו לקר מטר 45גרנו במעברה שנתיים ואחר כך קיבלנו בית קטן בעכו , קליטה קשה, הגענו לעכו

הם היו מאוד , דודההגיעה אלינו לארץ משפחה מאמריקה שסיפרו שלא היה להם מה לאכול ופעם הדוד גנב חתיכת אוכל מה

  נוםיהגיעניים ועברו 

 

  ערבה אלבז :ראיון

 1009אוקטובר , קריית ביאליק

  

  


