
 

  "ְ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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שנירמן :שם משפחה
  

  שרה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
       רוזנצויט  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   בלועזית

                                                                                   
   :שם נעורים

:       מין                 שרה        :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Sara בלועזית
נ / ז                                         

 :לידה תאריך
27.3.1926  

  רומניה :ארץ לידה  גוריצה  ): מחוז, ישוב(  לידהמקום  בלועזית
                                                                                                   

  אברהם :של האב שם פרטי  מסיה זיידמן :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

                                גוריצה:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  רומניה :ארץ המגורים                          בלועזית 

                     
 

 : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

  .ן'בקיץ נדדנו ממקום למקום בוורטוז ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
 .יצאנו מהגטו לעבודות. וגטו ברשט, גרנו בדיר חזירים, לא זוכרת את שמו, ן'גטו בוורטוז ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

         ברשט:  מקום  השחרור
 

 1944  :תאריך השחרור

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

 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  ירושלים

  איטליה, וינה, רומניה, סרביה :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1963 :עליה שנת

  

http://www.ledorot.gov.il/


 

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

בשנה הרביעית . למדנו לדבר עברית ורומנית, הייתי ארבע שנים בגימנסיה והייתי בתיכון, הלכתי לגן ילדים. נולדתי בגוריצה
רקדנו שם ושרנו שירים . הייתי בתנועת גורדוניה.  היו שם שיעורי ספורט ונתנו לי גם תעודת בגרות. תנועות נוערבגימנסיה היו

  .בעברית
  

  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/ועות נוערתנ/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

ר שרנדל "בין היתר ד, אנשים חשוביםועוד , הרגו בגטו את הרב ואת השוחט. גרנו בדיר חזירים וישנו על קש .ן'הייתי בגטו בוורטוז
  . איש200בסך הכול נהרגו ). ד גדול"עו(
היינו . הם טלטלו אותנו ממקום למקום. הרומנים הסגירו לרוסים וגירשו אותנו מרומניה. אז התחלנו לנדוד וישנו בתעלות ובשדות 

בלי אוכל , בקור, ליער גירשו אותנו .לא יירו בנואמא שלי זירזה אותנו שלא נגיע לסוף השיירה וש, צריכים ללכת בתחילת השיירה
  . בעיקר ילדים- והרבה אנשים מתו
היה אסור לנו לצאת ומי . בהמשך הצטרפו אלינו עוד אנשים. כדי שיהיה לנו איפה לגור, אמא תפסה ישר חדרון, כשהגענו לברשד

אישה אחת לימדה אותי . ו חצי קילו קמח תירסאחי יצא להביא אוכל ואני סרגתי כפפות חמות בתמורה לרבע לחם א. יצא ירוש
  .ולכן השוחט חיתן אותנו, רצחו את הרב שהיה אמור לחתן אותנו. התחתנתי בתוך הגטו. לסרוג כדי שאוכל להתקיים

  

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

וינט דאגו 'הג. במקום הפספורטים לארגנטינה נתנו לנו פספורטים לארץ. וינט עזר לנו לעלות לארץ'נסענו מרומניה במטוס לווינה והג
  .1963עלינו לארץ בשנת . לנו גם לאוכל

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, יתעילות ציבורית או תרבותפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
עבדתי . שם התגוררה גיסתי, בעלי ואני החלטנו לעבור ליהוד. רחוק מהבית, בית הספר של בני היה בבאר שבע. עלינו לדימונה

חסכתי את כל כספי כדי . ורציתי שהוא יקבל חינוך טוב, החינוך ביהוד לא הספיק לבן שלי. בסופרמרקט בתל אביב כדי להתפרנס
  .נכדים ונין, יש לי בן. כדי שתהיה לו תעודת בגרות טובה', ב הוא הלך לכיתה י"במקום כיתה י. ביר אותו לבית ספר בתל אביבלהע

  

 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



