
 

  "ְ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

  מליס :שם משפחה
  

  קלרה :שם פרטי

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

      פינגרוט   :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Pingrot בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                       חיה   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Haia בלועזית
נ / ז                                         

 :לידה תאריך
10.1.1932  

  מחוז סקורציני, בסרביה  ): מחוז, ישוב( מקום לידה Skorzzini בלועזית  מולדובה :ארץ לידה
                                                                                                   
  אבא :של האב שם פרטי  ריהמ :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
מחוז , בסרביה:     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע        Skorzzini    בלועזית   מולדובה :ארץ המגורים

                                                         סקורציני
                    

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

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

                                                                           
 אוקראינה, גטו בלטה ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

 29.3.1944  :ורתאריך השחר

, בסרביה ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  מולדובה

 ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים

  
   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1994 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה

  

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


 

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

  . נהפכה להיות שטחה של רוסיה1940ומשנת , 1940בסרביה הייתה בשליטת רומניה עד שנת . לפני המלחמה גרנו בבסרביה
'  התלמידים למדנו בכיתה אאני ושאר.  כבר למדנו בשפה הרוסית1940משנת , בבית ספר בשפה הרומנית' למדתי עד כיתה א

אמי עבדה . אבי עזב אותנו כשהייתי בת שנתיים. הוריי גרו בכפר קטן עם סבי וסבתי מצד אמי .פעם ברומנית ופעם ברוסית, פעמיים
  .1941סבי וסבתי נפטרו בפרוץ המלחמה בשנת . כתופרת אזורית עצמאית מהבית

  
  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

   ):ועצותמת האווקואציה למרכז ברי/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
 את -בגדים, כסף,  מסמכים-לקחנו איתנו רק דברים נחוצים. גורשנו כולנו כל המשפחה. 9 הייתי בת 1941בפרוץ המלחמה בשנת 

כל פעם משפחה אחרת , בתורות, גורשנו באמצעות סוסים .שלא היה יהודי, את המפתח השארנו לשכן. רנו בביתהשאר השא
 4-5 הייתה עגלת סוסים לכל .היינו צריכים לעבור גשר, בשביל לעבור את הנחל לגבול אוקראינה. באזור נחל במולדובה, לדנסטר
ראינו שהאנשים . כל מי שיכל ללכת הלך ברגל ממולדובה עד גבול אוקראינה, הקשישים ומי שלא יכל ללכת היו בעגלה, משפחות

היו , בין אלה שלא הספיקו להגיע.  גרמנים וכך ניצלנו בזמןכנראה ממתקפה של, ראינו באופק עשן. איתנושהיו אחרינו לא המשיכו 
שבה , הגענו לעיר. המשכנו ברגל ובעגלות, כשהגענו לגבול אוקראינה .עדיין לא ידוע לנו מה עלה בגורלם, קרובי משפחה שלנו

. ישנו על הרצפה.  מיטות לא היו מים ולא היו-והתנאים היו קשים מאוד, היינו אלפים. אספו את כולנו עם כל האנשים שגורשו
כל פעם הייתה מגיעה רכבת , כל מי שהיה בבניין לא ידע לאן הוא מגורש. עם הזמן התפשטו כינים, סבלוהילדים הקטנים והתינוקות 

עצרו אותנו ושלחו אותנו לבלטה שבאזור אודסה , לאחר מספר ימים במקום הגיעו הגרמנים. שהייתה נוסעת למקום אחר
כל ). זה היה בחודש יולי(הדרך הייתה קשה מאוד והיה מאוד חם . רובים ואופנועים, רים הגרמנים היו עם כלביםהשוט. באוקראינה

בשכונות ובניינים שרק שם היה , נכנסנו לגטו בלטה. כי היה קשה מאוד ללכת איתם, הדרך זרקנו מהרכבת בגדים ודברים לא נחוצים
בהמשך . שמו אותנו בדירה עם דודי ובנו. המבוגרים נדרשו לשים טלאי צהוב,  אחרכל משפחה נשלחה לבניין. מותר ליהודים לחיות

אשתו של דודי נפטרה . תשע נפשות,  שלוש משפחות-כולנו היינו קרובי משפחה בדירה אחת. שמצא אותנו, הצטרף אלינו דודי השני
הרבה אנשים מתו . ים לא היה מקום לשים אותהאבל בגלל מספר החול, היה בית חולים במקום.  מלריה-בדירה ממחלה מאוד מדבקת

במשך הזמן השתלטו הארמנים על הגטו והגרמנים  .אושפזה בבית החולים ולאחר מכן שוחררה, אמי גם חלתה במלריה. מהמחלה
נו אוכל בכסף קני. דודי עבד בעבודות כלליות וגם קיבל כסף. אמי ודודתי עבדו בכביסה אצל החיילים הארמנים וקיבלו כסף. גורשו

, כל מי שיכלה. שחיפשו בחורות בגטו לאנוס ולהרוג S.Sבמשך הזמן באו קבוצות . לא היינו רעבים, בתקופה שהם עבדו. מחוץ לגטו
  .1945 ועד 1941היינו בגטו משנת .  בנות שמצאו והרגו12סך הכול ידוע לי על . התחבאה במרתפים ובמקומות מחבוא אחרים

  

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

בחרנו לחזור .  הכיבוש הרוסיותאמרו לנו שאנחנו יכולים לנסוע לאן שנרצה בגבול.  הרוסים הגיעו ושחררו את הגטו1945בשנת 
 .הרכוש שלנו לא היה בבית ולא בבית שכננו. יזוקה והחזירו לנו את הבית שלנוהעיר שלנו לא נ, למזלנו. לאזור שלנו במולדובה

עם הזמן הוריי מצאו עבודה ואני . נאלצנו לישון על הרצפה. גם את המיטות, חשבו שאנחנו כבר מתים ולקחו לנו את החפצים
. למדתי בחוק חינוך חובה' עד כיתה י, למדתי בבית ספר חובה' עד כיתה ח. את האוכל קיבלנו מהעיר. התחלתי ללמוד בבית ספר

 קורס עברתי.  ועברנו לגור בקישינב שבמולדובה1956התחתנתי בשנת  .השכלה גבוההמוסד לעקב מצב כלכלי קשה לא למדתי ב
  . עלינו לישראל1994שנת  ב.עם הזמן נולדה בתנו. בהנהלת חשבונות ובזה עסקתי מרבית חיי

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: דרךציוני (
. לאחר מכן עברנו לנתיבות בגלל מחירי הדירות בקרית גת. שם גרנו שנתיים בהיותנו כבר פנסיונרים, בהתחלה הגענו לקרית גת

  .נחנו גרים עד היוםלאחר מכן קנינו דירה משלנו ובה א, במשך שנתיים גרנו בשכירות
  

 


	                                          "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 



