
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .יכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

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 ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  יהודית:שם פרטי  יצחק: שם משפחה

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

   בלועזית                                                 סטולרו    שם משפחה לפני 
                        :                    המלחמה או בתקופתה

 מסרוק:שם נעורים

:      מין   20/02/1942 תאריך  בלועזית                                                           עטיי  שם פרטי לפנ
 לידה נ / ז    |:                                                המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                                                                     ן'טיצסל מקום 
 |):                                                              מחוז, ישוב(

  רומניה:ארץ לידה

  אפרים שם פרטי   רשל/רחלשם פרטי ושם 
 :נעורים של האם :של האב

    ברוךל הבע/שם פרטי של האישה  אייזק שם נעורים
 :  של האישה ):   נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה(

  בלועזיתן                                                 ' סלטיצ  מקום מגורים קבוע 
                                       לפני המלחמה              

                                   |):                 מחוז, ישוב(

 רומניה :ארץ המגורים

  יסודיבית ספר  תואר אקדמי/השכלה  חבר בארגון      ספרית של גבריםמקצוע לפני   
  :  או בתנועה:                                   המלחמה : לפני המלחמה

   רומניה-פליטרן מקומות מגורים בתקופת המלחמה   
 ):                                                                            ארץ, חוזמ, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?   אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
 ?  אילו ומתי? האם היית במחנות

 
       

                                                                                                
                                                                                                                   

                                                                                                                                              

   :מקום  השחרור
 

 תאריך השחרור  

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


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

  נאפולי, וינה,  בוקרשט מחנות/קומותמ  שנת  "הרצל" "מולדת":שם האנייה
  :בדרך לארץ 1963: העליה  אם עלה (

 )בדרך הים  

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

  .הייתי גרה עם משפחתי, אני נולדתי בתוך המלחמה
  . שנים5עם אבא ואימא ועוד אח שגדול ממני ב

  . כיתות 6ס יסודי "לאחר מכאן למדתי בבי
  .ולאחר מכן למדתי מקצוע ספרות 

, נגרים, ס לספרים"ס  נפרד אם זה ביכנ"לכל מיקצוע היה ביכנ, אשר ברחוב זה רובו היו יהודים, ה לנו שם חברים ברחובהי
  .ס גדול אחר"חייטים כל מיקצוע התפללו בנפרד והיה ביכ

  דולה הפסיקואלא רק בקהילה שלנו שבה רובנו היינו יהודים וכולם דיברו יידיש אשר בעיר הג, זה דברים שלא היה בכל עיר
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
  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 /דיארגון יהו/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
אני . ואימא נישארה עם שני הילדים איתי ועם אחי והיה קשה להיתפרנס. הוא היה במחנה עבודה, בזמן המלחמה אבי חלה וניפטר 

הלכתי בעקבותייה לקחת , ר עם סבתא שלי וכל פעם שעברה עגלה של אוכל אני עברתי לגו. זוכרת שלאחר שאימא שלי נפטרה גם
  .את מה שנופל לבתה של סבתי

אשר ראו כמונו אנשים ונתנו לנו , לקחו אותנו מעירנו יותר נכון גירשו אותנו לעיר קרובה ולשם כבר התחילו להגיע רוסים
ח ובנוסף "עצבים היא נפטרה בעיר יישה אשר היה שם בית אימי נפטרה ממחל. סוכריות ואז הייתי לוקחת  לבייתה של סבתי



  .נישרפו שם אנשים
  . אנשים מאותה משפחה2כי לא לקחו , את אחי שלחו לפנימייהבזמנו

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  .עליתי לארץ עם בעלי והילד הקטן
  .עלינו ישר לקריית מלאכי אמרו לנו שזה קרוב לאשקלון

  .הייתה פה קליטה יותר טובה מאשר היום אבל ניתן לציין שהייתה תקופה קשה
  .ומאז שנקלטנו פה נשארנו בקריית מלאכי 

  
 י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, ת צבאישירו, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  .בערן שנתיים, בזמן הגעתי לארץ עבדתי במספרה בקריית מלאכי 

  .בעלי עשה מילואים בארץ ויש לו גם תעודות מילואים את שירותו ככבאי עשה ברומניה
  ".מסמיה"ית אריזה בדרום באחרי שעבדתי כספרית הייתי בחופשת לידה ולאחר מכאן הלכתי לעבוד בב

  .ולאחר מכאן מטפלת בבית
  .ת אחת ביבנה" בנות אשר גרות אחת בפ2בארץ במוסף לבני שעלה איתיי נולדו לי 

  . מילדי7נכדים יש לי 
  .בני גר ברמת השרון

  . אנשים אשר הם יותר מבוגרים ממני3אני מבקרת , כיום אני מתנדבת בביטוח לאומי
  . פעמים בשבוע3ת אני עושה להם ביקורי בי

  .בנוסף אני עושה ביקורת לאנשים כדי לראיין אותם 
  

  

  

  

  

  

   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

 


	                                          "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 



