
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

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 רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  מיידנברג :שם משפחה

  
  )יהודית(אידה  :שם פרטי

  השואה ובתקופתהי פרטים אישיים לפנ                                  
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

        סרברניק :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Srebrenik בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                    אידה     :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Ida בלועזית
נ / ז                                         

 :לידה תאריך
26.9.1938  

  לודוויפול  ): מחוז, ישוב( מקום לידה Lodvipol בלועזית  פולין :ארץ לידה
                                                                                                   
  משה :של האב שם פרטי  וק'מניה בושצ :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   :ארץ המגורים                          בלועזית 

                     
 

 : פני המלחמהל תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

  סטלינגרד ברוסיה ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

       סטלינגרד:    מקום  השחרור
 

 1945  :תאריך השחרור

ה 'לישצ ?)ן מקוםציי(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  בבית ילדים גסטה פוסטה, פושטה

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים

  
  

 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  קדמה

, גרמניה, אוסטריה, כיה'צ :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1947 :עליה שנת
  .איטליה

  

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


 

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

  .אבל אני חושבת שהוריי עסקו במסחר, את התקופה הזו אני לא זוכרת. גרנו בפולין
  

  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 /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

סבתא שלי עבדה כמוכרת . רנו בסטלינגרדג.  ארבע אחיות ואח- אנחנו חמישה ילדים. כשפרצה המלחמה ברחנו עם הוריי לרוסיה
, לא ידענו אם הוא חי או מת. והוא ברח, את אבא שלי גייסו לצבא לחמש שנים. ואמא שלי עבדה בקולחוז בחקלאות, ירקות בשוק

  .גיליםלבשנו שקים במקום בגדים ר. סבלנו מרעב ומחלות, לא היה אוכל ולא היו בגדים, גרנו במרתף. ואמא שלי גידלה אותנו לבד
ומי שמכיר את , היה אז רעב גדול בסטלינגרד. סבתא שלי הכינה מזה מרק. אחותי הלכה לעשירים ואספה מהם קליפות תפוחי אדמה

אחות אחרת , אחותי הגדולה חלתה בטיפוס, אני סבלתי מרככת עצמות. היינו חולים מאוד. ההיסטוריה יודע כמה היהודים סבלו שם
נאלצנו לעמוד בתור בשלג . סבתא שלי טיפלה בנו.  הבטן שלה הייתה נפוחה מרעב-  מתת תזונהבמלריה ואחותי הקטנה סבלה

  .גרם לחם לשבוע לכל המשפחה200כדי לקבל , ובכפור
  

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

אותנו הכניסו למוסד בפולין ומאז לא שמעתי מהוריי , הוריי עזבו את רוסיה. וף המלחמה היהודים קיבלו הוראה לעזוב את רוסיהבס
 בעיקר -נדדנו כל הזמן ממקום למקום. מוסד זה השתייך לעליית הנוער. אחותי הקטנה הייתה בת חמש, הייתי בת שבע בערך. שוב

. שגם את זה אחותי הקטנה הייתה גונבת ממני, היו משתיקים אותנו עם חתיכת שוקולד. אימיםעם מעט מאוד אוכל וקור , בלילות
  .עד שהגענו לאיטליה, אלה היו מחנות זמניים שבנו רק כדי להעביר אותנו ממקום למקום

  .לקחו אותנו לאוניה והגענו לארץ, היינו באיטליה מספר ימים
  

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

 הייתי שם - לבן שמןולאחר מכן הועברנו , היינו שם שנה וחצי. הגענו לנמל חיפה ומשם העבירו אותנו לכפר ויתקין שבדיוק שוחרר
הם עלו לארץ בשנת . כשהוריי גרו שם, סיכיאטריות בעכועשיתי קורס אחיות פ. זו הייתה התקופה היפה ביותר בחיי. 18עד גיל 

 19התחתנתי בגיל , עבדתי כאחות פסיכיאטרית. אז גם גיליתי שיש לי אח נוסף. ורק אז פגשתי אותם ושמעתי מהם שוב, 1948
  . ועברתי לגור ולעבוד בבת ים

ואני ובעלי , מלחמה שלי מאז הייתה לטפל בבןכל ה.  שממנה גם נפטרCFעם מחלת , ם בחיפה"בני הבכור נולד בבית חולים רמב
כי אמרו לנו שיש פה אויר , 70-הוא בילה את רוב ימיו בבתי חולים עברנו לעשרת בשנות ה. עבדנו סביבו במשמרות סביב השעון

  .ועבד במציל ומדריך כושר, למד בוינגייט, ל"למרות המחלה הוא התנדב בצה. יבש בשביל לתת עוד חיים לבן
  .ב"שניהם גרים בארה.  בבית חולים קפלן1971והבן הקטן שלנו נולד בשנת , 1963ולד לנו הבן השני משה בשנת בבת ים נ

  .הבן בנס ציונה מכר את ביתו לאותה המטרה. מ לממן השתלת ריאות לבן החולה"היה לנו בית במושב עשרת שמכרנו ע
אחר . ועקב כך המפעל התמוטט,  במשך חמש שנים ולא שילמההממשלה הזמינה אצלנו מבנים. הקמנו מפעל למבנים ניידים בעשרת

  .כך הבנקים גנבו את הכול
' ולומד בקולג, דוקטור, 22הנכד הבכור שלי בן . משה התחתן ויש לו שני בנים ובת. שני הבנים האחרים למדו ושירתו בצבא

  .טנה מעודדת בבית ספרלהנדסת בניין והק' הנכד השני עכשיו נכנס לקולג. קולומביה על מלגת מצטיינים
מדבר , הוא למד ניהול בתי מלון בסידני. ועבר לאוסטרליה לשלוש שנים, עבד תקופה עם אבא שלו, אורון סיים את הלימודים והצבא

, ב ובונים שם בתים"כיום הוא ואחיו גרים בארה. ב"בסוף הוא הוזמן לעבוד בארה. הוא סיים את הלימודים וחזר לארץ. חמש שפות
  .הם הסתדרו מאוד יפה. שו כאןכפי שע

  

 


	                                          "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 



