
 

  "ְ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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  משה

      :שם פרטי

  קרולינה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  מאיר                                            

  בלועזית
                   MEIR                          

 :שם נעורים

   בלועזית                                                          :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין

 נ / ז   
   :לידה תאריך

25/8/1934 
  יאסי   ): מחוז, ישוב( ידהמקום ל

                                                              

   בלועזית
                   IASI                                        

  :ארץ לידה

ROMANIA 
  :שם פרטי ושם נעורים של האם  יוסף של האב שם פרטי

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

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                    :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

  יאסי                 

  :ארץ המגורים                              IASI             בלועזית

  
 רומניה

   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/לההשכ
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

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

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

  :                                                                     מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
  

  

מרומניה לוינה ושהייה  :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  בקורנבורג משם לאיטליה ומשם לישראל

   :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1962 :עליה שנת
  

משם בסירה עד לנמל ,מטוס מבוקרשט
  ור הרצלבונציה ומשם באונייה תאוד



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  

לל שידעו בג,בבית הספר הילדים התנכלו לנו, ,בבית הספר היו התנכלויות מצד כולם, 8בפרוץ המלחמה הייתי ילדה בת 

  .לא היו לנו חברים,שאנחנו יהודים התעללו בנו

  
  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 ,הלחימ/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

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

נשארנו רק ,שנים  4וחזר לאחר  אבא שלי נלקח למחנות העבודה 9כשהייתי בת ,בגלל המלחמה לא סיימתי ללמוד בבית הספר

הנאצים הוציאו  8החיים היו יותר טובים בגיל , שנים 4רק כשאבא שלי חזר לאחר  ,וכללא היה א,היו תנאים קשים,עם אמא 

את אבא וסבא שלי לקחו למחנות ,הסביבה היתה מאד אכזרית ,ואז לקחו את הגברים, חילקו אותנו ,אותנו עם הידיים למעלה

  ,קים אבנים על בתיםכי היו זור,סטודנטים זרקו אבנים בלילות שכבנו ללא אור על הרצפה-הלגיון,עבודה

  

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

אמא  ,התחלנו לשקם את הבית, התחילו בהדרגה לחזור ליאסי, והיה יותר חופשי,אבא שלי חזר לאחר שהמלחמה הסתיימה

במפעל בדים  1956עבדתי עד שנת ,ס "חזרתי לביה 10כשהייתי בת , ילדים 5היינו ,הילדים ואבא עבד –ו היתה אתנ

משם , מבוקרשט,וינה במטוסוהגענו ל.עלינו לישראל 1962בשנת , 1958התחתנתי ונולדה לי בת בשנת  1956בשנת ,ואריגים

  .ומשם באונייה תאודור הרצל בסירה עד לנמל בוונציה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

ששם כולם ,הגענו באונייה תאודור הרצל לארץ וכשהגענו העבירו אותנו לגור במגדל העמק ,לא עבדתי מיד עם ההגעה לארץ 

 2לא היו ציפיות ולא מודעות לעולים לא עזרו קיבלנו שולחן עם ,לדה לי בת שניה נו 1963ב,החיים היו מאד קשים,היו עולים 

  .ואני עדיין מתגוררת במגדל העמקנכדים  4יש לי , עם השנים עבדנו אני ובעלי,כסאות מיטה ומזרון קש

  

  2014מרץ , מגדל העמק, דביר רחק: ראיון

  
  

 


