
 

  "ְלדֹורֹות"                                           
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                                

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                      
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. השל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

 

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  יטי :שם פרטי  גליק  :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

 bernstein  בלועזית  ברנשטיין :איתו נולדתישם משפחה 
 

   בלועזית  יטי :איתו נולדתישם פרטי 
                                            
:                     מין

 קבהנ
   :לידה שנת

1923 
 רומניה :ארץ לידה                                                בלועזית               גורה הומרה :  עיר לידה

  אפרים :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

 דבורה :שם פרטי ושם נעורים של האם

   בלועזית                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
                                         

  רומניה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
  נערה

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

    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                               )שם העיר או האזור ושם הארץ(
  

                                                                          
  רנוביץ'צ  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                             

   ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                                

  בלועזית
  

    :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

  

                                                                    

  :  תאריך השחרור

 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  :עליה שנת  קפריסין: ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

1947 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  מדינת היהודים



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

                                                                                                                                             
 .ברומניה אנטישמיות והיינו צריכים לצאת מהכפר ההתחיל אז אבל כבר ,ה לנו שם מכולתיתקטן והילפני המלחמה גרנו בכפר 

ולא ני לא זוכרת שום חגים שם א ,ילדים של אחות של אבא שלי שהיו יתומים 2ילדים ועוד  5 ,ילדים 7 כשאנחנויצאנו מהכפר 
  .זכרתי באיזה עולם הייתי

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):למי עזרת במי נעזרת או אולי, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

 ,אמר להם שעושים איתם עסקה והרוסים ברחו משם כי היטלר הכנסו לרומניהגרמנים נ .התחילה המלחמהונו לגטו לקחו אות

הרומנים לא  ,לקחו אותנו לאוקראינה אחר כך .שנים 4-5ואז הגיע החורף והגרמנים מתו כמו זבובים אבל עד שזה קרה לקח 

בזמן ו 1945עד  1941המשך מוכל זה  ועבודהמבקשת מהם אוכל ום ייהייתי הולכת לגו אני. חודשייםונשארנו שם כנגעו בנו 

שהגענו  ברגעאבא שלי  .לתי לשרוד את זהויכועב וממחלות ומי שהיה חזק שרד ואני הייתי צעירה מרהרבה אנשים הזה מתו 

  .בלעדיוובאנו הביתה אימי ואחים שלי שברו לו את עמוד השדרה  ,הרומנים הרגו אותו

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  
אימי ואחיי באוניה כשבדרך האנגלים לא נתנו לנו להכנסה לחיפה וסחבו אותנו לקפריסין ושם הייתי  1947עלינו לארץ בשנת 

שנים  3גרתי ביפו . לאחר שנה אןכהתחתנתי בקפריסין לפני העלייה לארץ ועם בעלי אימי ואחיי עליתי ל .שנה עם אימי ואחי

שהבנים שלי נולדו כבשדה אילן הקמתי משפחה  .עיר לכפרהמלעבור בארץ  היה מבצעכש 1956בערך ובאנו לשדה אילן ב
   .ביפו ובת אחת נולדה בשדה אילן

כולם מלומדים כולם עשו צבא והיו קצינים ועכשיו יש לי נכדים ונינים שיהיו בריאים לא שאני בארץ ושיש לי ילדים ש' מודה לה

אימי נשארה ביפו לגור שם ואחים שלי כל אחד גר במקום אחר וכולם התחתנו והקימו משפחות ואין  90מזמן עשו לי יום הולדת 
   .יש לי נכדים שלומדים בישיבה בארץ .כמו בארץ

ינה שרד כי בגטו לא הייתי הרבה זמן היינו חקלאיים ביישוב ובעלי נפטר וזה כל מה שהיה לי מי ששרד בחיים שם באוקרא

  .יה מלא אנשים שמתו שם כמו זבוביםעל שזכיתי להגיע לארץ כי ה' להגיד לגבי הסיפור שלי אני מברכת את ה

  
  

  אושרי אבוטבול: ראיון
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