
 

  "ְ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

  שלומית :שם פרטי  ק'מונצ :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

    קיברוצ: איתו נולדתישם משפחה 
                         

BROCHKY  

 
:                     מין Sarina בלועזית                                           סרינה :איתו נולדתישם פרטי 

  קבהנ

   :לידהשנת 

1926 
  יוגוסלביה :ארץ לידה Srayvo                 סרייבו: עיר לידה

 
 פינטו לונה :פרטי ושם נעורים של האםשם   ליאו ברוצקי :של האבושם משפחה  שם פרטי

 יוגוסלביה :ארץ המגורים                               Srayvo בלועזית    סרייבו: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
  )ישיבה, אוניברסיטה ,תיכון, יסודי(

  תיכון

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר ,תלמיד(

  תלמיד

                               

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

                )מנזר(שוויץ ,)וילה אמה-נונטנטלה(איטליה ,)יוגוסלביה(קובה 'מחנה ריכוז ג:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

               )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                              
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                   

                                                                                                                             JACOVA  בלועזית  קובה'ג: ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  :  תאריך השחרור שוויץ: המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

1945  
 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  ישירות לישראלמצריים הורידו משפחה ונסענו 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1945  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  אולטרה פלוס



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, הוריךבמה עסקו ; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

, הרבה קשתות וצבעוניבמסוגנן ביתו ממוסלמים שמראהו היה אבי קנה את  .וגדול היה לנו בית פרטי ,גדלתי בבית חם וכיפי

גדול ונוח על מנת שיהיה  אבי לקנות ביתעל צה היה לי אח עם פיגור ואימי לח .היה עם חומות ביתבכניסה לבית היה שומר וה
  .ניתן לשנע את אחי ממקום למקום

רוב . יתה עקרת בית ואבי היה בעל מפעל לכובעים בעיצוב אישייאימי ה, כשהייתי תלמידה היו לנו המון מסיבות וחוגי בית

כמו כן היה לי דוד שגר . הרבה דודים לא את כולם הכרתי מפאת המרחק היו לי, אודסהבו המשפחה המורחבת חיה ברוסיה
 פוריםובנרות  נוהדלקחנוכה ב .חגים יהודים עשינו עם שולחנות מכל טוב .ביוגוסלביה שהיה מפורסם והוא לימים עזר לי מאוד

  .יש לי תמונות עד היוםוהתחפשנו 

  
  מלחמה י על קורותיך בזמן ה/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
  

יפים גדולים שהמתינו 'מאיתנו לעלות על ג ודרשו ביקשו מאיתנו לרדת למטה, דפקו בדלתהמלחמה התחילה כששני קצינים 

התחנה  .נו שעות עד שבאו לאסוף אותנויחיכ םשם ברכבת עירונית למחנה צבאי ושלמרכז העיר ומ פים הובילו אותנוי'הג .לנו

ספרדי בבית כנסת  וצץ אז החזירו אותנו לסרייבו ללוןיתה איתי והמחנה היה מפיאחותי ה, לובגראט מחנה ריכוז: הראשונה

   .ישנו על מיטות ללא מזרונים. שנהחצי כ שם הייתי שם קובה'מחנה שנקרא גל באמצע העיר ולאחר מכן לקחו אותנו
 העבירו 10-14בגילאי  יותר את הצעירים כמוני רחמאו. אך אימי לא אמרה את האמת כדי שיהיה לי סיכוי להינצל 15הייתי בת 

משפחת אותי אימצה  .ותנו וניסו להגן עלינו כל עוד הגרמנים לא הגיעו לשםיהודיות שאימצו אמשפחות היו שם  ,ובסקיקלוינ

לאחר ולוינקובסקי החלו גם לקחת לגטאות עיר את היהודים ב .לחמה הוא היה ראש הקהילה בביאגרדלאחר המ .גרינבלאט
של אנשים מאוד מחנה עבודה שנבנה בחבל ארץ  ,נו צריכים להקים מחנה עבודה בטנהלאוסיק שם היי מכן העבירו אותי

העבירו את כולם , לאחר בניית המחנה הבנו שהוליכו אותנו שולל .לא יפגע לנו שכל מי שיהיה שותף בבנייתו טיחוהבשעשירים 

  .אותי לספליט והעבירדודי הרופא המפורסם נכנס לתמונה   כאן, לאושוויץ

  
  מתום המלחמה ועד היוםי על חייך  /נא ספר

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

  
החלתי בחיפושים אחר משפחתי אך לא נשאר אדם , הייתה שמחה מהולה בעצב רב זו, שהגיע השחרור הרגשתי הקלהכ

  .הדוד המשיך לעבוד ביוגוסלביה ולא עלה ארצה .מלבד דודי הרופא שאם לא היה גם אני לא הייתי שורדת את המלחמה

רקדנו  ,זה היה מאוד משמח להגיע ארצה לאדמה בטוחה, כל ההמונים שרו ורקדו קרנו מאושר, היינו תקופה קצרה בנמל חיפה

הגענו לאולם בעתלית ושם . יש כאלה שקפצו ונישקו את האדמהכשהגענו ארצה . האוניה והיו כאלה שאף ניגנועל  ורהה

  . הקימו אוהלים בחורשה במקום. אותנו שלחו לקיבוץ כפר מסריק . לאחר מכן יגיע החליטו לאן כל אחד

מפעל , מעין מכולת -עבדתי במרכולית, תי מנהלת מטבחייבקיבוץ ה ,פעילה בקיבוץ ועבדתי כמעט בכל תחוםהייתי מאוד 

לדאוג , והדבר הכי חשוב לאהוב את הארץ. בנות 2ענפה יש לי שמונה נכדים מה שחשוב שהקמתי משפחה . 'סילורה וכו

  חשוב הכסף פחות, לדורות ההמשך
  

  

  
  ריקי שוסטרמן

  

   2011דצמבר , כפר מסריק


