
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  קלרה  רצמן

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

     Sherf שרף  שרף 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   תבלועזי
      Clara  24.07.1936 נ / ז     קלרה 

  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית
Chernivtsi רומניה  רנוביץ'צ 

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

  ):  ני המלחמהנשואה לפ/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים
   

                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
     Chernivtsi  רומניה  רנוביץ'צ 

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

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  לקיאב, טרנסניסטריהגטאות ב

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1945 

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  יוון, רומניה 1964  
  
  
  

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


 

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

  . עד שהגרמנים גירשו אותנו בתחילת המלחמה4רנוביץ שם נולדתי וחייתי עד גיל ' התגוררנו בצ.אומהת אחותהיתה לי 
 . בתפירה לפרנסת המשפחהעבדוההורים 

  
  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/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /ריחהב;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
ציוד ה הורי נאלצו לוותר על .ורנוביץ והכריחו אותנו ללכת רגלית עד לגט'מיד עם פרוץ המלחמה הגרמנים גירשו אותנו מצ

 הציתו את זקנו ,שליבזמן הגירוש מהבית הגרמנים התנכלו לסבא  .במקום על הידיים  לשאת אותנושלקחו מהבית כדי שיוכלו
ממה שההורים סיפרו לי קברו  .כינים ומחלות רבות, לכלוך,  היה רעב יומיומי.המצב היה נוראי ובלתי נסבל בגטו .וירו בו

  בתנאים הללו . המעברים בין הגטאות היו באמצעות רכבת שמובילה סוסים.במהלך התקופה בגטו יהודים רבים בעודם בחיים
   .1945-חמה בחיינו עד סיומה של המל

  

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

 28הייתי בת  .ליוון ומיוון הגענו לישראל ישירות לשדרותטסנו  לאחר כמה שנים ברומניה. רנוביץ'צחזרנו לאחרי המלחמה 
  .ארץ ישראל נשואה עם ילד בן שנהבהגיעי ל

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
אני ובעלי מצאנו עבודה במפעלים  .לא היתה פשוטה אך בהחלט טובה מהתקופה שקדמה להבארץ ההתחלה וההתאקלמות 

ברצוני לציין שלא הרגשנו שהיתה תמיכה מצד הממשלה או .  במשך הזמן נולדו לי עוד שתי בנות.התעשייה בשדרותבאיזור 
 גידלנו יפה . לא פיתחנו את השכלתנו והיינו עסוקים בלפרנס את המשפחה.החיים בארץ אינם פשוטים כלל .מארגונים אחרים

 לארץ אך הילדים שלי כמובן שירתו 28ל כי הגעתי בגיל "לשרת בצהאני לא הספקתי , בעלי היה משרת במילואים .את ילדינו
אני . כיום אחותי התאומה מתגוררת בקריות ואנחנו בקשר טלפוני בלבד כי אין לנו את היכולת להיפגש והיא מאוד חולה .ל"בצה

צהריים וזו הפעילות  כל בוקר אני הולכת למועדון לקשיש עד שתיים אחר ה.עדיין גרה בשדרות ומעולם לא עזבתי אותה
 .היחידה שקיימת אצלי ביומיום

  
  
  

  דביר דהן: ראיון
  2010יולי . שדרות

  
  קרן אלמוג: עריכה
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



