
  
                                            

  "ְלדֹורֹות                                          "
                                 סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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

מחקרית , ש חשיבות לאומיתלסיפור האישי שלכם י.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

    חיה קלר:שם פרטי  יב רוזנבאום  רב:שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
 Schrira                                   |שרירא:       המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 Claire                                  |קלר:           המלחמה או בתקופתה

 :     מין
     נ

  תאריך
 17/01/1933  :לידה

   בלועזיתמקום לידה                                                               
                                       |צרפת):               מחוז, ישוב(

 :ארץ לידה

  שם פרטי
                         שמחה:של האב

  שם פרטי ושם 
    הייטהין:נעורים של האם

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

  שם נעורים
 :  של האישה

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

 Garg de gonesse                                                    |):  מחוז, ישוב(

   צרפת:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה
 : לפני המלחמה

  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :  או בתנועה:                                   המלחמה

  ה                                                                                 מקומות מגורים בתקופת המלחמ
                                                   צרפת):                          ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
         ?                                                                             אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                  :                                        מקום  השחרור

 
_|_ _|_ _תאריך השחרור  

  האם שהית במחנה 
 ?שם המחנה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן עברת
 ?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
  :בדרך לארץ

  

  שנת
 1948  :העליה

    פאן יורק: שם האנייה
  אם עלה (

 )בדרך הים



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

  .6המלחמה החלה בהיותי בת . 1933נולדתי בפריז בשנת 
  .אמא הייתה רופאה ואבא היה רואה חשבון. אני בת להורים יהודים

  
  מן המלחמה י על קורותיך בז/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/ויפינ, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
 לא בצורההוריי עברו . משפחת גייס,  עם פרוץ המלחמה ברחתי עם ההורים לדרום צרפת יחד עם משפחה נוצרית1939בשנת 

  .בהמשך נלקחתי מבית המשפחה. דרום צרפתלגאלית ל
משם . וינט'בר לליון ועבד שם עם ארגון הגאבא ע, אימי לא קיבלה אישור לעבוד כרופאה,  למדתי בצורה לא מסודרת10בגיל 

  .הוא נשלח לאושוויץ ונספה
  . אני גרתי לבד בדירה ושכנים עזרו לי לאכול. אמי מצאה עבודה כמטפלת סיעודית

הגיעו אנשים , איבדנו את הבית המקורי. שם עבדה בתור רופאה, אמי חזרה ולקחה אותי לכפר בדרום.  נגמרה המלחמה12בגיל 
היא חיפשה עבודה בתור . שם למדתי ואימי עדיין עבדה בתור רופאה בכפר,  שובצתי בפנימיה בורסאי13מגיל . שלקחו אותו

  .רופאה בבתי יתומים
עליתי בעליית נוער יחד עם . טרם עלייתי ארצה קיבלתי תעודת יתום. 1948 שנות לימוד עד העלייה לארץ בשנת 10סיימתי 

  . הצטרפה לעליהאימי. יתומים אחרים שנאספו מאירופה
  

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

  . משפחת שרירא- הייתה לנו בארץ משפחה מצד האבא.  בקרית שמואלעולים הגענו לבית 1948בשנת 
לא היה לי קשר . בחיפה" רוטשילד"אמי עבדה כרופאה בבית חולים . ועבדתי בנקיונותבמסגרת עליית הנוער למדתי עברית 

  .ם" התחלתי ללמוד בבית ספר לאחיות בבית חולים רמב17בגיל . משמעותי עם אמי
  

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

ובהמשך " משגב לדך"עבדתי כמיילדת בבית חולים . נישאתי ועברתי לירושלים, 1955 עד שנת ם"עבדתי בבית חולים רמב
  .עבדתי בבית תינוקות בויצו ירושלים כסגנית אחות ראשית

  עברתי לעבוד בבית חולים לבריאות הציבור בירושלים-1973
  .צ"ת נשים בקופת חולים במחנה יהודה ושעמרפאכגימלאית עבדתי ב. פרשתי לגמלאות-1993

  
 


