
 

  "ְ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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שוחט :שם משפחה

  

  שרה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

         בלום :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  

 Blum בלועזית
       

  :שם נעורים
 

  סילביה :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

  

 Silvia יתבלועז
        

:                     מין

  נ/  ז   

 :לידה תאריך

14.2.1936  
  

  קונסטנצה  ):מחוז, ישוב( מקום לידה
  

        Constanta  בלועזית
 

  רומניה :ארץ לידה
 

  חיים קרול :של האב שם פרטי
  

  אתי ונדר :שם פרטי ושם נעורים של האם
  

  ):  נשואה לפני המלחמה/ויתה נש/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                        קונסטנצה:  לפני המלחמה  מגורים קבוע

  
 Constanta בלועזית

       
  :ארץ המגורים

 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 
   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                                 בוקרשט:       מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

  1951 :עליה שנת
 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  
  
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .יוליו ואריה לאון –היו לי שני אחים , בקונסטנצה שברומניה 1936נולדתי בשנת 

אמי הייתה עקרת . עבד במוזיאון בקונסטנצה ולימד לטינית ויוונית בבית ספר תיכון, אבי היה דוקטור להיסטוריה וארכיאולוגיה
  .בית

  

  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 /בריחה; צלתךלה באופן משמעותיסייע 
הוריי ישנו במיטה אחת ואני ישנתי עם אחיי , התגוררנו בדירת חדר קטנה. נמלטנו לבוקרשט, כשהייתי בת שלוש, 1939בשנת 

י זוכרת שהכניסה למקלטים אנ. וכך התפרנסנו, אמי סרגה כפפות וגרביים, אבי נתן שיעורים פרטיים בסתר. במיטה השניה
פעם אחת אבי חזר חבול כולו אחרי שכמה . כך שבזמן ההפצצות היינו נתונים בסכנה גדולה, הייתה אסורה ליהודים וכלבים

  . מיעטנו לצאת החוצה בגלל האנטישמיות. אנשים תקפו אותו בגלל יהדותו

  .'עד ג' בכיתות א, למדתי בבית ספר יהודי באופן לא חוקי
  .נספתה במחנה בטרנסניסטריה, משפחת ונדר, חתה של אמירוב משפ

  
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
אחרי המלחמה הגיעו רוסים . די רגילואני התחלתי ללמוד בבית ספר יסו, עם חזרתנו הביתה אבי חזר ללמד ולעבודתו במוזיאון 

  .שעיקלו לנו חלק מהבית והפכו אותו לבית מעצר עבור חיילים רוסים, לקונסטנצה

  .על רקע כניסת הקומוניזם ומשיקולים ציוניים החליטו הוריי לעלות ארצה
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, רבותיתעילות ציבורית או תפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
ואני , אחרי זמן מה אחי הגדול גויס לצבא. שבעתלית באוהלים" שער עליה"ושוכנו ב, 16כשהייתי בת , עלינו ארצה 1951בשנת 

והתחלתי , אחרי שהוריי עברו למעברת קרית עמל הצטרפנו אליהם. למספר חודשים ואחי הקטן נשלחנו לקיבוץ כפר בלום
  .ית ספר תיכוןללמוד בב

אבי עבד . עברתי עם הוריי לגור בשכונת קטמון בירושלים. אחרי הלימודים התחלתי בית ספר לסיעוד בבית חולים שערי צדק
ואחרי , אמי עבדה בטבעון כמטפלת בילדים. 1954הוא נפטר בשנת . כהיסטוריון וערך כמה ערכים באנציקלופדיה העברית

  . 1973היא נפטרה בשנת . סור צונדקעבדה אצל פרופ, שעברנו לירושלים
עברנו למתחם המגורים של  1951ובשנת  1951בשנת . הכרתי את בעלי שמעון שוחט, עם סיום לימודי הסיעוד, 1955בשנת 

וסיגלית ) 1967(טל , )1961(חיים  –נולדו לנו שלושה ילדים . ובעלי שמעון עבד כרופא, אני עבדתי כאחות. ם"בית חולים רמב
  .יש לנו כיום שישה נכדים ).1969(

  .וכיום אני מתגוררת במבשרת ציון, פרשתי לגמלאות 2001בשנת 

  
  

  
  2011ינואר . מבשרת ציון

  

  אלינה נאור: עריכה
   

 


