
 

  "ְלדֹורֹות"                                            
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 פורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסי. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  בלום :שם משפחה

  
  חיה שרה :שם פרטי

  ובתקופתההשואה פרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

         פיינר:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Fainer בלועזית
                                                                                   

   :ם נעוריםש

:       מין                    קלרה    :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Clara בלועזית
נ / ז                                         

 1.1.1925 :לידה תאריך

  ואסלוי  ): מחוז, ישוב( מקום לידה Vaslui בלועזית  רומניה :ארץ לידה
                                                                                                   
  גדליהו :של האב שם פרטי  רוזה :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

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

                     
 

:   או בתנועהחבר בארגון
  גורדוניה

 תלמידה: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  
  רנוביץ'צ ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                       
                                                                           

 רנוביץ במשך שנה וחצי'גטו צ ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

  רנוביץ'צ:         מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

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

 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  טרנסילבניה

  דורוחוי ברומניה :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1950 :עליה שנת

  

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


 

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

אבי היה . רנוביץ'וביקש שתתחתן איתו בצ, הוא התאהב בה. שם הכיר את אמי שהייתה יפהפיה, אבי נסע לשרת בצבא בוואסלוי
להיות עם כילדה אני זוכרת שאהבתי . אני נולדתי ראשונה ואחותי נולדה ארבע שנים אחריי. ואמי לא עבדה, חייט שהחזיק פועלים

  .לי ולאחותי הייתה ילדות טובה ושמחה. הייתי בבית ספר דובר גרמנית. אחר כך למדתי בלט והתעמלות. חברות ולהשתולל
  

  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/טביודנרא
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

והתנאים , הוא נתן לנו חדר ללון בו. טולמזלנו לפועל של אבי היה בית בג. רנוביץ'היינו בגטו צ. 14-15כשהמלחמה פרצה הייתי בת 
  . היו טובים

האוניה הייתה מיועדת . דודתי מצד אבי פרידה ובעלה התעקשו לקחת אותי איתם באוניית סטרומה, זמן קצר אחרי שהגענו לגטו
  . אנשים טבעו וניצל אדם אחד750בסופו של דבר . הוריי התעקשו שאשאר איתם. להגיע לארץ

בבית הספר . אני זוכרת שהיה מאוד קשה כשהרוסים כבשו. רנוביץ'אחרי שהרוסים כבשו את צ,  בסטלינגרדאת אבי שלחו לעבוד
  .פתאום דיברו רוסית במקום גרמנית

אחיה ואביה . הייתה לי חברה טובה בשם קלרה כץ. רקדנו, בתנועה שמענו הרצאות וסיפורים. בזמן המלחמה הייתי בתנועת גורדוניה
, למעשה. כיוון שהיא ברחה מטרנסניסטריה, אני זוכרת שנתנו לה בגדים ומקום לישון. היא הייתה כמו אחותי. נהרגו בזמן המלחמה

היהודים . הרוסים בעצם שיחררו את היהודים. לא נשלחנו למחנות כפיה ומחנות מוות, כיוון שהרוסים כבשו את מקום מגורינו
  .שנשלחו לטרנסניסטריה נהרגו או מתו מרעב

  

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

הבית שלנו נכבש ולא היה לנו לאן . חזרנו מהגטו לדירתה של דודתי מצד אמי בוואסלוי. כשהסתיימה המלחמה עדיין הייתי תלמידה
  .שכרנו דירה וגרנו שם שהחלטנו לעלות לארץ, דכשאבי חזר מסטלינגר. לחזור

נסעו אחותי וחבר שלה . בלום) הרמן( הרשקו - שנה60הכרתי את מי שהיה בעלי אחר כך כמעט , כשהייתי בתנועת גורדוניה
 אחרי .אני נסעתי עם הוריי לארץ. הרשקו חברי נשאר קצת ברומניה. ומקפריסין המשיכו לארץ, שם התחתנו, לישראל דרך קפריסין

  .עלה לארץ וזמן קצר אחר כך התחתנו, ואחרי שקיבל אישור מהוריי לחתונתנו, חודש
  

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

. במעברה, וכולנו עברנו לגור בבית שמש,  והרשקו התחתנואני. אבי נשאר ברומניה.  הגעתי לארץ עם אחותי ואמי1950בשנת 
, בזמן הזה שכרנו בית ברמלה. לאחר מכן נולד בננו השני אורי. ואחרי ארבע שנים נולד בננו הבכור גיל, בעלי מצא עבודה ביערות

ואחר כך , נו בארץאני עבדתי במפעל טקסטיל בתחילת דרכ.  שנה38 בעלי התגייס למשטרה ושירת שם .ואחר כך רכשנו בית
בעלי נפטר . לכל בן נולדו שלושה ילדים, כעת יש לנו משפחה גדולה. לימים הילדים גדלו והתחתנו. נשארתי בבית לטפל בילדים

  . שנות נישואין60אחרי כמעט , לפני קצת יותר משנה
  

 


	                                            "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 



