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  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 . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה
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  שם משפחה ושם פרטי כיום

  שרה :שם פרטי  מלר :שם משפחה

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  wainroch בלועזית          ווינרוך: שם משפחה איתו נולדתי

 
:                     מין                       Sorah tzivia בלועזית שורה ציביה: שם פרטי איתו נולדתי

  נקבה
  : שנת לידה

1929 
  'לודג :עיר לידה

                                                              

  :ארץ לידה                    Lodz  בלועזית

 פולין
 בוקבזקי דינה :נעורים של האםשם פרטי ושם   ווינרוך שלמה :שם פרטי ושם משפחה של האב

                               'לודג: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

              
  פולין :ארץ המגורים                      LODZ בלועזית

   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(
 'יסודי עד כיתה ג

   :לפני המלחמהמקצוע 

    )מורה, סנדלר, תלמיד(
                    תלמידה

  :חבר בארגון או בתנועה

    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(
  

                  )שם העיר או האזור ושם הארץ( :מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  צרפת,פולין,אוזבקיסטן ,צפון רוסיה-זימניאלגה וולגטה,סיביר,רוסיה-ביילסטוק,פולין- 'לודג

 
        LODZ בלועזית 'לודג :ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                 

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                     מחנה עבודה-זימניאאלגה

  בלועזית
ZIMNIAA LEGA  

                                                                     :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 1943ויינט 'בית יתומים פולני של הג
  :  תאריך השחרור

  1948אפריל 

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  )ואיטליה
 

 ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  
  פולין

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנת עליה

  
1948 

  ציין את שמה, באנייהבמידה ועלית 

  
  אקסודוס



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

רגון א-"בונד"של העירייה והיה פעיל ב אבא עבד בתור פועל, תה עקרת ביתיאמא הי, ספר עממי לבנות יהודיות למדתי בבית

, זה היה בית יהודי לכל דבר .תה באה לבקר הרבה ומביאה איתה את הסיר שיהיה כשריסבתא הי .ילדים 5היינו , סוציאליסטי

תה את המאפיה של דוד שלי וכשהייתי הולכת בדרכי לבית ייתה לנו משפחה גדולה בצד אחר של העיר והייה .שבת וחגים

דיברו בבית אידיש  .עליית הגג כלים מיוחדים לפסחיתה מכשירה כלים ומורידה מיאמא ה .יהייה טריהספר הייתי מקבלת לחמנ
   .ופולנית

תה לי עוד אחות קטנה ועוד יהי, יש לי אח שקטן ממני בשנתיים וחצי והוא שרד איתי את המלחמה אבל כבר נפטר, אני הבוגרת

טריות תה מכינה איאני זוכרת שאמא הי .קראו לה פייגלה, 1939- ותינוקת שנולדה ב, אדל -ועוד אחות בשם, אברהם- אח בשם
תה מכינה בצל יבשבת בבוקר אמא הי .זוכרת גם את הקציצות שהכינה, לבד וקצצה מהר ופחדתי שהיא תחתוך את האצבעות

 .והחמיצה חלב, יתה מכינה יין מאוכמניות לכאבי בטן לילדיםיאמא ה .בחורף אמא הכינה שומן אווז לפסח .מטוגן עם ביצים

  .יום שישי הכינה חמין שהייתי מביאה אותו למאפיהוב, תה אופה חלות לבדיאמא הי

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

או  בריחההשתתפות ב, במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):עזרת במי נעזרת או אולי למי, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, בהתנגדות

ואבא החליט , שגרנו באחד בספטמבר יום שבת שלושה בתים הוציאו דגל עם צלב קרס הגרו הרבה גרמנים ובסביב' בעיר לודג

בני דודים ואחותי התינוקת שנולדה שנמסרה למעון ולאחר מכן גיליתי , אחים של אבא 3נשאר ' בלודג .שאנחנו בורחים לרוסיה

   .שנספתה גם היא

שנוסעת אל  באישון לילה העמיסו אותנו על רכבת משא .שעת לילה הגיעה משאית להעמיס אותנו על רכבתב 1940באביב 
ניתקו באמצע  40את קרון מספר  .27אנחנו היינו בקרון מספר , לא זוכרת כמה זמן היינו ברכבת, נסענו הרבה זמן, הלא נודע

  .את בני דודימאז לא ראיתי יותר , שום מקום וכך כל פעם ניתקו קרון אחר

נאלצתי לדאוג  .והורי חלו, מעלות 40היה מינוס , כרתתי עצים וניפצתי גושי קרח, עבדתי בפרך, 11בסיביר הייתי אסירה בת 
לא , וחיפשתי גרגירי יער אחרי הפשרת השלגים שתמורתם יכולתי לקנות מנת לחם קטנה המוקצבת ליום, לאחיי ולהוריי ללחם

, במסע שלנו לטשקנט מתו שלושה מאחיי .אמא חלתה ונפטרה בסיביר .תאכיל את אחיי הקטניםאכלתי מהלחם ונתתי לאמי ש

הראשונים אך אחותי הקטנה מתה בזרעותיי ולאבי לא היה כבר כח כי היה חולה מאוד ונאלצתי לקבור את  2אבי קבר את 
  .ית יתומיםואני הגעתי עם אחי לב בטשקנטאבי נפטר  .לצד מסילת הברזל, אחותי הקטנה בעצמי

  

    היוםי על קורותיך מתום המלחמה ועד /אנא ספר

  ): עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

כעבור זמן , הגעתי ברכבת הילדים מאוזבקיסטן לפולין לשם הגיעו שליחים של השומר הצעיר וגייסו את אחי 1946באביב 

 .הייתי תמיד פעילה גם בבית היתומים באוזבקיסטן .של חברה ושם הוחזקתי בבידוד כי חליתי בשחפת הסתפחתי שם לאמא
ירו על  האונייה זה היה תקופת . נים הרגשתי שעוד לא הגיע החופשורייכשהורידו אותנו בנמל חיפה מש-1948באפריל 

ללמוד קורס " תל השומר"נשלחתי ל, ישוב חדשל והיינו אמורים להקים "יסתי למחזור הראשון של הנחגו .ח"מאורעות תש
  .למדתי לאחר מכן גם קורס סייעות שיניים, ונשארתי לעבוד שם עד שנולדה עדינה, אחיות

כיום אני גרה בקיבוץ  .עד לפני שנה, לקשיש-ביטוח הלאומיכ ב"כשלא היה ישוב ואח, אליכין–בויצו , התנדבתי המון שנים

  .תרבות ועזרה לאנשיםמתנדבת בקיבוץ במחלקת , המעפיל
 2יש לו , 58יליד , גר באוסטרליה, הבן שלי–אבישי , ילדים 2נולדו לנו , התחתנתי עם ניצול שואה שהיה חשב בסולל בונה

ניסיתי לגדל את ילדיי עם מה שיש בלי סבא ובלי סבתא ובלי  .יש לה ילדה והיא גרה בקיבוץ, 54ילידת - דינה-והבת שלי .בנות

  .והפכו לאנשים טובים, והיו ילדים טובים ,והם גדלו, דודה

  ".צריך אדם להיות שלם עם עצמו ולהיות מרוצה עם מה שהוא רואה בראי כל בוקר:" המסר שברצוני להעביר

  

  נכתב על ידי שירלי אך מהתאחדות הסטודנטים


