
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  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  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  מלר  :שם משפחה

  

  קרול דוד  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           מלר : איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
  

Meller 
  קרול :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Carol                                          

: מין

                    זכר

 

  1933 :לידהשנת 

 

   יאשי : עיר לידה

  

       בלועזית
 Iasi                                          

  רומניה  :ארץ לידה

 
  יעקב מלר  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  מינדה ברוך  :האםשם פרטי ושם נעורים של 

 
                                                    יאשי : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Iasi 

  רומניה  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

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

                                                                                       
   בלועזית את שמוציין , במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                      :אדם חופשיהמקום בו נודע לך כי הנך 
 

  1944:  תאריך השחרור
 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במחנות מעצר בקפריסיןבמידה והיית 

  

  :עליה שנת

1962 
: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "הרצל"אוניית 

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  .אחים 6אבי היה חייט ואימי הייתה עקרת בית היו לי . בעיר יאשי שברומניה 1933נולדתי בשנת 
  

, זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

במי , האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחההשתתפות ב, במחתרתפעילות ותפקידים 

  ):נעזרת או אולי למי עזרת

כשהגענו הכניסו אותנו לקרונות . ותנו למשטרה ושם הרביצו לנו ולקחו אותנו לרכבתלקחו א. היה פוגרום גדול בעיר 21/6/1941ב

ימים עד שבמקום כלשהוא פתחו את הדלתות בכדי לזרוק את הגופות וזרקו גם אותי  8נסענו במשך . אותי את אבי ואחי, משא

ידוע לי שאבי נפטר . דודים הגעתי הביתהסתובבתי וחיפשתי דרך לחזור הביתה ולאחר חצי שנה של נ. מכיוון שחשבו שאני מת

אך . כשהגעתי הביתה רציתי להירשם לבית הספר אך לא היה ולכן למדנו בביתי כנסת. בקרונות ואחי נפטר בשלב יותר מאוחר

קיים אך למרות זאת היינו חייבים לצאת ולהמשיך לעבוד כדי ל. הגויים זרקו עלינו אבנים והתנכלו לנו, עדיין המצב היה מאוד קשה

  .את הבית

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

ולכן , מכיוון שהייתי צריך להמשיך לעבוד ולקיים את הבית. לא הלכתי לבית ספר 11כאשר הרוסים נכנסו והייתי בן  1944בשנת 

. 1956-הכרתי את אשתי והתחתנו ב 1949ב . למדתי מכונאות, לאחר כמה זמן הלכתי ללמוד מקצוע. ללמודהלכנו לעבוד במקום 

  .שם נולדה לנו ביתנו הבכורה

המסר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):שברצונך להעביר לדורות הבאים

הגענו ". הרצל"ומשם לארץ ישראל באוניית , ומשם לוונציה ברכבת. מרומניה הגענו לאוסטריה במטוס. עלינו ארצה 1962בשנת 

מכיוון שבטבריה לא הייתה עבודה נסענו .  ארצה ובאותו לילה לקחו אותנו לטבריה ושם הרגשנו את ההפגזות מצד הרוסים

ילדים  2היו לו . ה חבר שעבד איתי ברומניה והוא ישר הזמין אותי לביתופגשתי בחיפ. ושם לא הכרנו אף אחד, במונית לחיפה

הבן השני שלנו נולד ועבדתי כמכונאי בלב  1966בשנת . הוא נתן לנו מקום לישון וישנו באותה מיטה. והם גרו בשני חדרים קטנים

  .כעת אנו גרים בקרית מוצקין, שנים 37המפרץ במשך 

 

   2013ספטמבר , מוצקין –קריית , מנפרד אסתר :ראיון

 



 

  


