
 "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

ים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את המידע על קורותיהם של הניצול

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. אוסף הסיפורים הפרטיים המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון . וחינוכית

  .   אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                     שם משפחה ושם פרטי נכון להיום
 רוזה: שם פרטי מכלזון : שם משפחה

                                    פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוס                         שמות ומקומות יש לרשום 

   בלועזיתשם משפחה                                                             
     MIHELZON|מכלזון                             :     לפני המלחמה

   :שם נעורים
 פלדמן רוזה  

  בלועזיתשם פרטי                                                                 
 ROZA|רוזה                 :               לפני המלחמה

:      מין
 נ / ז   

  תאריך
 05|05|1939: לידה

   בלועזיתמקום לידה                                                               
 DARMANEST|דרמנשט  ):                מחוז, ישוב(

  :ארץ לידה
 רומניה

  שם פרטי
 וולף :          של האב

  שם פרטי ושם 
 אידה' קלמנוביץ:          נעורים של האם

  הבעל   /שם פרטי של האישה
 ):   נשואה לפני המלחמה/אם נשוי(

  שם נעורים
 :  של האישה

  בלועזיתמקום מגורים קבוע לפני המלחמה                               
               DARMANEST|דרמנשט              ):       מחוז, ישוב(

  ארץ מקום
 רומניה : המגורים

  תואר אקדמי/השכלה
 ללא: לפני המלחמה

  מקצוע לפני 
 ללא: המלחמה

  מקומות מגורים בזמן מלחמה                                                                                 
 דרמנשט, באקו):                      ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                       
                                                                              ?         אילו? האם היית בגטאות

           לא                                                                                            
                                                                                                                          

                                                                                                       
  ?                                                                       אילו? האם היית במחנות

             לא                                                                                          
                                                                                                                          

                                                                                                                                             

  מקום  השחרור                                                                        
 

_|_ _|_ _תאריך השחרור  

  האם שהית במחנה 
 לא?  איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
 ?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
 :בדרך לארץ

  שנת
 1964:העליה

  שם 
 :האנייה

  



  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

 :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: נקודות להתייחסות(
 .רק ממה שזכור לי מספורים, מכיוון שנולדתי לתוך המלחמה אינני זוכרת דבר ממה שהתרחש לפניה

 . אמא והמון המון דודים, היו אבא. די גדול, גרנו בכפר

 .הם היו סוחרים וסחרו בהכל מבדים ועד בשר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 



 
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
, מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: נקודות להתייחסות(

, לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/פעילות ותפקידים ביודנראט
הגירה /בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם; השחרור וחזרה הביתה

  ):מ"אווקואציה למרכז ברה/פינוי, ונסמא
שם היו מרוכזים כל היהודים מן האזור כדי שלגרמנים תיהיה, גרשו את כל המשפחה מן הכפר למן גטו

 .המחנה היה ממוקם בבקו. שליטה על אוכלוסית היהודים

 . אבא נלקח למחנה עבודה בעיר גלץ

 נוקשים על , בעיקר בלילה, אני זוכרת שהיה מחנה של גרמנים ממולנו והם היו מגיעים מידי יום

 כאשר היו דופקים אנחנו הינו פוחדים ועברנו מתוך המבנה . הדלתות כדי לבדוק אם יצאנו מן הבית

 .וכך היו עושים גם השכנים, לבית השכן

 .ות היו חולפותכאשר היו הפגזות היינו יורדים לבור עד שההפגז

 . יום אחד בקשתי מאמא לשתות חלב ובכיתי עד שהיא יצאה בשעת העוצר להביא לי חלב

 במזל סיפרו הגרמנים לקרוב משפחה והוא שיחד אותם , י הגרמנים והושלכה למאסר"היא נתפסה ע

 .כדי לשחררה

 .הם דרש ללון אצלנו בביתאחד מ, אני זוכרת שהגרמנים ברחו והרוסים הגיעו

 .גדלנו במציאות שלא ידענו מה זה ירקות או בשר, כל משך המלחמה היה רעב גדול

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

  י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה  /נא ספר
  ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(

 פעם אחת ניסינו לעבור באופן בלתי לגלי דרך , חשבנו על עליה לישראל לפחות חמש פעמים

 .אבל בגלל שנתפסו יהודים בגבול לא הצלחנו לחצות, כסלובקיה ואף מכרנו את כל הרכוש'צ

 רק בשנת , נו השלטונות לעלותבמשך שבע שנים לא התירו ל, כבר התייאשנו מלעלות ארצה

 . התירו לנו השלטונות לעלות לישראל לאחר שכבר איבשנו כל תקווה1964

 א" דקות מת10אמרו לנו שנצרת עילית רחוקה רק . אך אנחנו הסתדרנו, להורים היה מאוד קשה

 .אז החלטנו לעבור לנצרת, ואילו קריית שמונה רחוקה יותר בחמש דקות

 . נהננו שם מאוד ואני מתגעגת לנצרת עילית, היה שם מצויין

 .הקליטה הייתה טובה מאוד למרות שלמצוא עבודה ולקבל וותק כמעט ולא היה אפשרי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
דורות , משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה, לימודים: נקודות להתייחסות(

 ):'המשך וכו
 . בארץ למדתי באולפן בחיפה ועבדתי במקורות ובעמידר

 .עברנו לראשון לציון כדי להיות במרכז ליד הילדים.  שנים גרנו בגליל והיה שם כל כך טוב33

 .י ילדים וחמישה נכדיםכיום משפחתי מונה שנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
	נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



