
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  גרינברג :שם משפחה

  

  שושנה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

      קונאה   :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Cunea בלועזית
                                              

   :שם נעורים

   בלועזית                                                      סוזנה  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :לידה תאריך
18.7.1936  

  בריאלה  ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

  בלועזית
                                                           

  רומניה :ארץ לידה
 

  קלרה סגל :שם פרטי ושם נעורים של האם  לייב :של האב שם פרטי

 
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/ישהשם פרטי של הא

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                      בוקרשט:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  רומניה :ארץ המגורים                                          בלועזית 

  
 

   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

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

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

 1944  :תאריך השחרור

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

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

  אינטריה
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .הייתי ילדה קטנה לפני המלחמה ואני לא זוכרת הרבה. היינו ארבעה ילדים, גרתי בבוקרשט עם משפחתי

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

נשארנו עם אמי . רנסניסטריהאבי נשלח לעבודות פרך בט 1940בשנת . הייתי בת ארבע וחצי כשהגרמנים נכנסו לרומניה
. ושכחנו מראהו וטעמו של לחם, לא היה מה לאכול, כשהמצב הכלכלי היה בשפל. אחר כך נאלצנו לנדוד ממקום למקום. בבית

הוא היה אדם הרוס , כשאבי חזר מעבודות הכפיה. נתנו לנו מעט אוכל, שהסתירו אותנו באורווה שלהם, אנשים גויים טובים
וניסינו לא , תקופה ארוכה סבלנו ממצבו. הפחיד אותו, כמו נקישות בדלת, כל רעש טבעי וקטן. לא תפקד כאב הוא כבר. ומפורק

  .להפריע לו
  . גזע ומין, ללא הבדלי דת –שסייעו לכולם להשתקם , כך המצב נמשך עד כניסת הקומוניסטים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, שחרור וחזרה הביתהה: ציוני דרך(

בנאפולי הסוכנות . עם ילדה בת ארבע וילדה בת שנה, הייתי כבר נשואה. והגענו לנאפולי באיטליה, יצאנו מרומניה במטוס
  .אחרי שבוע העלו אותנו לאוניית אנוטריה והפלגנו לישראל. היהודית לקחה אותנו תחת חסותה

  
  י על חייך  בארץ/ספרנא 

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
והנסיעה , אף אחד לא ידע איך מגיעים לשם. לשדרות, עם עוד שלוש משפחות, ומשם לקחו אותנו בטנדר, הגענו לנמל חיפה

  .ונורא שמחנו שקיבלנו דירה ולא צריף, וכנותבשדרות קיבלנו דירה מהס. שעות 12ארכה 

וקיבלתי עבודה בתור אחות , תרגמתי אותה לעברית, לקחתי את התעודה למשרד הבריאות. הגעתי לארץ עם תעודת אחות
  .בעלי שאול עבד בתור חשמלאי. בקופת חולים כללית בשדרות
כולם גרים . יש לנו שבעה נכדים ונינה אחת. ירתו בצבאשגדלו בשדרות וש, יש לנו שתי בנות. כיום בעלי ואני גרים בשדרות

  .בשדרות
  
  
  

  מעוז אדלר: ראיון
  2010מאי . שדרות

  

  אלינה נאור: עריכה
  

 


