
 

" ְלדֹורֹות"
                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל 

 ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול
 

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את .המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

 www.ledorot.gov.ilאוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו . וחינוכית

 *8840  פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית infovatikim@pmo.gov.il:  ל"      את השאלון המלא נא לשלוח לדוא

 .      נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר

 02-5605034:  בפקסאו  49003 פתח תקווה 10437. ד.ת:       יש לשלוח את הנספח בדואר

 .ל בצמוד לשאלון" ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא

 שם משפחה ושם פרטי כיום

 רוזנברג:שם משפחה
 

 שרה שפרה:שם פרטי
 

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה 

 אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

 קליימן:          איתו נולדתישם משפחה 
 

 KLIMANבלועזית
 

 שפרה:איתו נולדתישם פרטי 
 

 בלועזית
SHEFRA 

:  מין
 אישה

: לידהשנת
6/4/1922 

 כיה' צ:  עיר לידה
 

 כיה' צ:ארץ לידה   בלועזית

 צבי:של האב ושם משפחה שם פרטי
 

    רבקה:שם פרטי ושם נעורים של האם
 

 קרפטים- כיה 'צ:        מקום מגורים קבועלפני המלחמה
 

 בלועזית
 

 כיה'צ:ארץ המגורים
 

 :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה
 

 :המלחמהמקצוע לפני 

 תפירה

 : או בתנועהחבר בארגון
 

:   מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 כיה'צ (שם העיר או האזור ושם הארץ)

 בלועזית  ציין את שמו, במידה והיית בגטו
 

:  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
 ברגן בלזן

 

 בלועזית
Bergen belsen  

 :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 מחנה אלנדורף בגרמניה

 :  תאריך השחרור

 במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
 :(גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה)

 אוסטריה , יודנבורג 

לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
 

: שנתעליה ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
1947 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 פטריס
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י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

: )חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך;חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך)
 

 נא לכתוב בגוף ראשון

 
. בנוסף לכך למדתי תפירה לצורך עבודה על מנת לעזור למשפחה. גרתי עם המשפחה ולמדתי בבית הספר

. היה לו בחצר מחסן לעבודה, אבי עבד בעבודות פחחות. שלושה בנים וחמש בנות, במשפחה היינו שמונה ילדים

 . אמי הייתה עקרת בית וטיפלה בשמונת הילדים

 .קבלנו הכל ברוח טובה והחיים היו יפים וטובים, לא חסר לנו אוכל

 

י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש)
(: במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, או בהתנגדותבריחהב
 

כתוצאה מכך החלטתי לעזוב את , כיה והמצב הפך להיות קשה'פלשו הגרמנים לצ, 1939בגיל שמונה עשרה בשנת 

. תפירה- התחלתי לעבוד במקצוע שלמדתי . המקום ונסעתי להונגריה לבודפשט שם הייתה לאבי משפחה קרובה

לאחר מספר שבועות החלטתי לעזוב את הקרובים ולעבור לגור במקום אחר יחד . המשפחה קיבלה אותי יפה מאוד

הטלאי –יש לציין שרוב הזמן כאשר יצאתי מהבית ענדתי את הסמל הנורא . כיה'עם חברה אשר הכרתי מהבית מצ

 . מאחר וחייבו אותנו להסתובב עם הטלאי, הצהוב

לאחר תקופה מסוימת הגיעו הנאצים ההונגרים ולקחו אותנו על מנת לעבוד בביצורים ולאחר העבודה היינו חוזרים 

 .  לא אוכל ולא כסף–יש לציין שלא קיבלנו שום דבר מהם . הביתה

 .עזרתי לבעל הבית של הדירה בתפירה ובעבודות נוספות על מנת שהוא יעזור לי לקנות מזון וכדי לשלם שכר דירה

לאחר מכן הכניסו אותנו לבית . יום אחד אספו את כל היהודים בחצר הבית ומשם לקחו אותנו למפעל שעשה בלוקים

אני החלטתי לצאת מספר שעות על מנת . יש לציין שלא נתנו לנו שום מזון ודברים. (בית שנקרא הבית השוויצרי)

 . יצאתי ללא אישור למרות שהיה אסור לנו לצאת. לקנות דברי מזון למספר אנשים שהיה ברשותם כסף

זה היה יום  . לאחר תקופה מסוימת לקחו אותנו לתחנת הרכבת והכניסו אותנו לקרונות משא להובלת בעלי חיים

נורא מאחר והכניסו מאות אנשים לקרונות ואנשים היו אחד על השני ולצערי חלק מהאנשים הלכו לעולמם כתוצאה 

 .ממצב זה

. גם התנאים במחנה היו גרועים". ברגן בלזן"היינו ברכבת מספר ימים בתנאים נוראים עד שהגענו למחנה ההשמדה 

יש לציין שכאשר הגענו למחנה הפשיטו אותנו על מנת . הוציאו אותנו כל יום לעבודה בקור נוראי כדי להוביל עצים

 .אני זוכרת שעבורי המקום היה גיהינום. לרסס את גופנו ולאחר מכן נתנו לנו חבילה עם לבוש מינימלי

 

 

 

 

 



 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר
 :(עליה/ העפלה,  אחרי המלחמהחייך,  הביתהתךהשחרור וחזר)
 

הגרמנים החליטו , זה קרה לאחר שהרוסים התחילו להפציץ את האזור בו היו הגרמנים על מנת להבריח אותם

 . חלק מהאנשים שהיו חולים שמו על עגלות ואלו שהיו בריאים הלכו ברגל. לקחת אותנו למקום אחר

אני הייתי יומיים על העגלה ולאחר מכן הורידה אותי האחראית על הבלוק והכניסה אותי יחד עם אלו שהלכו ברגל 

זה היה רגע גורלי בזכותו נשארתי בחיים כי כל אלה שהיו על , הייתי כחולה מרוב המכות שחטפתי. וחטפו מכות

נכנסנו לכפרים , התחלנו להתארגן בכוחות עצמנו. בשלב מסוים הגרמנים ברחו ונשארנו לבד... העגלות נעלמו

 . וגרשנו את הגרמנים

לאחר מכן נסענו ברכבות על הגג והגענו לבודפשט שם מצאתי חלק . באותו הזמן הגיעו גם הרוסים שעזרו לנו

 . 1947מאוסטריה עליתי ארצה בשנת . ממשפחתי

 

 

י על חייך  בארץ /נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה)

(: לדורות הבאים
 

בעלי היה מזכיר . ושם התחתנו" דרור"היה שם קיבוץ בשם . לפני עלייתי לארץ הכרתי את בעלי באוסטריה במורדוף

 . הקיבוץ ובאותה תקופה חלה בדלקת פרקים והיה מאושפז בבית חולים

 . לאחר מכן קיבלנו אישורים לעליה בדרך לגאלית לארץ

לאחר תקופה עברנו לגור בשכונת בן ציון בנתניה . אצל אחותי והמשפחה בחדר אחד, בארץ גרנו במספר מקומות

. הבת היחידה,  נולדה לנו בת בשם דבורה1949אני התחלתי לעבוד בפרדס באופן זמני ובשנת . ובעלי גויס לצבא

 . לאחר הצבא גם בעלי החל לעבוד בפרדס

 .  שנים ואני המשכתי את חיי עד היום24בעלי נפטר לפני 

 

 יצחק שמש: שם המראיין

  02/2013: מועד הראיון

 

 

 

 


