
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  קבריטי

   :שם פרטי

  פיגה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  מלסון

                                              בלועזית
  

Malson 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  פיגה 

   בלועזית
Piga                                          

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

1939 
  :  עיר לידה

  בקאו

       בלועזית
Bacau                                           

  :ארץ לידה

 רומניה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  שמואל מלסון

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 רחל
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  בקאו

   בלועזית
Bacau 

  :ארץ המגורים

 רומניה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

  

1951 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "  אוניית טרנסילבניה "



 

  : ועד חייך בארץי על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  

אימא בעיר בקאו ברומניה הייתי בבית יתומים אני זוכרת שהייתי קטנה שלא היה אף אחד איתי מהמשפחה לא  40נולדתי בשנת 

שגרנו ברומניה היה עוני גדול ולא היה מה לאכול אימא שלי  .בנות בבית יתומים היו מלא ילדים  4בנים ו 3אחים  7לא אבא היינו 
כשהיינו בבית יתומים אימא  .אבא שלי מת בטיבולה  .ניסתה למכור קצת אוכל לגרמנים והם חטפו לה את האוכל ולא שילמו לה 

לא זוכרת  .אימא שלי הכניסה אותנו לבית יתומים בגלל שהיה שם אוכל .ל"שלי והילדים חיים בחו שלי התחתנה עם אח של אבא

עלינו עם אוניית טרנסילבניה בשנת . גם לא שמעתי מהמשפחה סיפורים על התקופה של המלחמה. הייתי קטנה מאוד, כלום
ואימא שלי עלתה איתנו ,שם עברתי לקיבוץ אפקלארץ ומשם עברנו לירוחם למעבורות ומשם עברנו במעבורת שפרעם ומ  1951

מירוחם עברנו בגלל ששחטו שם איזו אישה אז  .ואני בקשר עד היום עם כל משפחתי  בקיבוץ אפק הכרתי את בעלי . לארץ גם

  .ברחנו משם ואז קיבלו אותי לקיבוץ אפק כי אמרתי שאני יותר גדולה בשנתיים
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