
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

                                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  שלומוביץ
  :שם פרטי

  שרה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                               בלובשטיין

  בלועזית
 BLUBSHTAEIN                                              

  :המלחמה או בתקופתה ם פרטי לפניש
                                                            שרי

   בלועזית
SARAY                                               

:                     מין
 נ/ ז    

   :לידה תאריך
19.09.1925 

    :לידה עיר
                                                              סילצה

   בלועזית
SILZA                                                           

  :ארץ לידה
 כוסלובקיה'צ

  :של האב שם פרטי
  שלמה

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   סילצה

   בלועזית
                                          

  :ארץ המגורים
  כוסלובקיה'צ
 

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

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( ת מגורים בתקופת המלחמהמקומו
  בודפשט

                                                                                                                
         ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                      

  :ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                                בוכנוולד, אושוויץ

                                               :              מקום  השחרור
             יק'ליבצ

 

  :  תאריך השחרור
  1945מאי 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים
  

  

  :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
1946 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  אנצו סירני

  
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .מישה אחים ואחיותכוסלובקיה למשפחה בת ח'בסילצה שבצ 1925נולדתי בספטמבר 

  .עוד בטרם פרצה המלחמה שמע אבי שהגרמנים עומדים להגיע לעיר ושלח אותי לחברו בעיר בודפשט על מנת להצילני
  

  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/נראטביוד
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

מכיוון שלא היו לו תעודות . מיתיום אחד בצאתי לשוק המקומי נעצרתי על ידי המשטרה המקו. שהיתי בבודפשט בזמן המלחמה
  .אמרו שאני מרגלת ונשלחתי למחנה עבודה בהונגריה

  .משאיות לכיוון אושוויץהועברנו בעם אישה ושתי בנותיה ויחד  יהתיידדתבמחנה 
  .במחנה אושוויץ עבדתי במפעל לייצור פגזים

אך הגרמנים אספו את כל הבנות שנשארו , נוהאמריקאים שחגו במטוסים מעל המחנה זרקו לנו פתקים שעוד מעט יגיעו להציל

כשהגענו למחנה . כל הדרך חששתי שלא אמות מהנשק של הגרמנים. במספר והעבירו אותנו לבוכנוולד 600 - כ, במחנה
  .היתה קשה מאוד ורבים מתו במהלכה ךהדר. בוכנוולד המשיכו להצעיד אותנו למשך כארבעה שבועות

  .הגענו לליבציק ושם השתחררתי
  
  

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא

   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
אני ישנתי בקומה החמישית של . הרוסים אנסו חלק מהבנות.שהיתי עם כמה בנות , במחנה ליבציק שהיה תחת שלטון רוסי

  .הבניין וכך ניצלתי מאונס
הם הביאו קצין יהודי שילווה . חששתי מאוד ואמרתי שאני לא מוכנה . כיה עם הרוסים'ינים יהודים אמרו לנו לנסוע חזרה לצקצ

  .אותנו וכך נסענו עד לפראג
  .סידר לנו בית למגורים ואוכל עד שהועברנו למחנה פליטים וינט'הגמפראג עברנו לסלובקיה וארגון 

  ".דרור הבונים"ם ארגון לאחר זמן מה עליתי לארץ ישראל ע
  

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

  .עם הגיעי ארצה שהיתי במחנה עתלית לתקופה של שלושה חודשים יחד עם קבוצת צעירים
  .ידעלי לעתל והכרתי את מאיר ב"התגייסתי לאצ

  .נישאנו והתגוררנו בחיפה 1948בשנת 
  .רעננה ופתחתי מסעדה לאוכל ביתיעברנו להתגורר ב

  .שבעה נכדים ושמונה נינים, יש לנו שלוש בנות, כיום אנו מתגוררים בקיסריה

  
  

  
  רותם אבני: ראיון

  2009אוגוסט  .קיסריה

  
  עדי מלכא: עריכה

  

 

 


