
 

  "ְ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

   אדלשטיין :שם משפחה
  

  אולגה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

       אוסלנדר  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Auslender בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Golda בלועזית                                                     גולדה   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :דהלי תאריך
15.4.1926  

    גורוד'אוז): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

 Uzhgorod בלועזית
                                                           

  כוסלובקיה'צ :ארץ לידה
 

  טובה :אםשם פרטי ושם נעורים של ה  דוד :של האב שם פרטי
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                        גורוד'אוז:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   
  כוסלובקיה'צ :ארץ המגורים                         Uzhgorod  בלועזית 

  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

     לטביה וגרמניה, פולין, כוסלובקיה'צ ):ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                       
                                                                           

 גורוד'אוז ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  מולחוב, גלובן, שטוטאפר,אושוויץ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

  2.5.1945 :תאריך השחרור

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

  
  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1990 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, הסביב, משפחה: ציוני דרך(
ואחר כך חזר , כים'אחר כך עבר לשליטת הצ, המקום היה תחת שליטת ההונגרים. גורוד שבאזור הקרפטים'נולדתי באוז

  .לפני המלחמה הספקנו ללמוד ולעבוד בבית חרושת. לשליטת ההונגרים

  
  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 ;להצלתך באופן משמעותיסייע 
  .שלטו בגטו הונגרים נאצים. גורוד הפך לגטו'בתחילת המלחמה חלק מהעיר אוז

אחר כך . כך הגעתי לעבודות בעיר ריגה בלטביה. את הצעירים יותר שלחו לעבודות. לקחו את היהודים לאושוויץ 1943בשנת 
  .שם עבדתי במפעל צבאי, משם נשלחתי לגלובן ומשם למולחוב ליד ברלין. למפעל גרמני, ר בגרמניהנשלחתי לאזור שטוטאפ

  .שוחררתי 1945במאי 
  

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

  .אז המקום היה שייך לברית המועצות, ורודג'אחרי המלחמה חזרתי לאוז
  .שתיהן קיבלו השכלה גבוהה. התחתנתי ונולדו לי שתי בנות 1946בשנת 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

הוא נפטר בשנת , 1990עלינו ארצה בשנת . לי למד בגימנסיה העברית לפני המלחמהבע. בעלי ואני תמיד רצינו לעלות ארצה

1994.  

  
  
  

  אפרים ויזל: ראיון
  2009יולי . רמלה

  
  אלינה נאור: עריכה

  

 


