
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

 מידע זה אפשר יהיה להכיר את בעזרת .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 ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםכשם משפחה ושם פרטי 

  ֶבלומה-  שושנה:שם פרטי    חלמיש:שם משפחה

  הובתקופתהשואה פרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית( בדפוס  באותיותשמות ומקומותיש לרשום                          

   בלועזית                                                    לפני  שם משפחה 
 Schneider                         |              שניידר:   או בתקופתההמלחמה

  :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזית                                                          לפנישם פרטי 
 25|12|1922 :לידה קבהנ   Blume-Schoschana                           |שושנה -ֶבלומה:   או בתקופתההמלחמה

   בלועזיתמקום לידה                                                                 :ארץ לידה
                  גרמניה  Berlin  |                                                   ברלין):    מחוז, ישוב(

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
    אידה צוקרמן:אםנעורים של ה     יוסף:של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  של האישה ):   נשואה לפני המלחמה/נשויתה /היהאם (

  בלועזית                                                           מקום מגורים קבוע   :ארץ המגורים
                    לפני המלחמה  

      גרמניה Berlin         |                                     ברלין):       מחוז, ישוב(
  תואר אקדמי/השכלה                                  חבר בארגוןמקצוע לפני 

 "עזרא"ו" בר כוכבא":                    או בתנועהתלמידה   : המלחמה    עממי: לפני המלחמה
  ה                                                                                 מלחמה בתקופתמקומות מגורים 

                                                            )1936החל משנת (ישראל , אביב-     תל):                 ארץ, מחוז, ישוב(
                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                                 לא     ?ומתי אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                      לא?    ומתיאילו? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                       אביב-תל   :השחרורמקום  
 

 _|_ _|_ _השחרור תאריך 

  חזרת לאחר /עברתלאן   האם שהית במחנה 
 ?)ציין מקום(השחרור     לא?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

  :בדרך לארץ
  

  שנת
 1936 :העליה

  "אביב-תל  ": האנייהשם 
  אם עלה (

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

הספר הנוצרי -וצמוד לה היה בית, חובהייתה שם כנסייה באותו הר. Alexander Platz - אני זוכרת שגרנו במרכז ברלין סמוך ל
אני לא יודעת במה אמא . אני לא הייתי כותבת בשבת כי הייתי מבית דתי, ספר נוצרי- למרות שלמדתי בית. שבו למדתי, אוונגלי

רתף ואנחנו היינו יורדים כדי לראות מהחלונות במ, למטה במרתף הוא היה תופר. אך לאבא שלי היה חנות לבגדי גברים, שלי עסקה
  . את רגלי האנשים ההולכים ברחוב

, הייתי ילדה כמו כל ילדה.  שנתיים הפרש בין אח אחד לאח הבא אחריו– כ היינו חמישה אחים בבית"וסה, 1922אני נולדתי בשנת 
  . כי הוא לא ידע לכתוב גרמנית, וביחד עם אחי ניהלנו את העסק של אבא שלנו

אבל שהוא חושב שאני , ספרו-קרא לי אליו ואמר לי שהוא רוצה שאשאר ללמוד בביתהספר שבו למדתי -המנהל של בית, יום אחד
אבל , הוא עשה אותי פולנייה כדי להגן עליי(פולנייה ושלא יקרה לי כלום כי יש חוזה בין גרמניה לפולין שלא לפגוע אחד בשני 

  ).  בגלל זה עד עכשיו אני לא יודעת אם אני פולנייה או גרמנייה
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/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, בכפייהגירה ה/בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

  
  .מעלייתו של היטלר לשלטון ועד עלייתי ארצה, 1936 -  והסתיימה ב1933בשבילי המלחמה התחילה בשנת 

 כבר ידעתי את כל, עוד לפני שהיטלר עלה לשלטון. כי הנוצרי כבר לא יכול היה להחזיק אותי אצלו, ס יהודי"עברתי לבי' 33 -ב
אני אפילו ). שמקבילה לקבוצת הנוער ההיטלראי של הבנים, קבוצת בנות גרמניות (B.D.M -השירים של היטלר כי הייתי ב

  .  אבל ברחוב תמיד היה ליהודים מה לאכול, התקופה הייתה תקופת צנע. '33 -כל זה היה ב. קאמפ-קראתי את הספר מיין
מאותה שנה ואילך באמת כבר לא היה . מותר לכל משפחה לבשל רק בסיר אחדשהוא נתן פקודה , כשהיטלר עלה לשלטון, אבל אז

לא היה אפילו . אדמה בשביל לקבל עצים להסקה-כתוצאה מכך התחילו למכור ברחובות קליפות תפוחי. גם לנו לא היה, מה לאכול
  . פחם אז

בשנים אלו אני . י והאחים שלי היינו ילדי רחובאנ. חולים אבל זה לא היה מעניין אותי-בשלוש השנים האלה אמא שלי הייתה בבית
אבא שלי בא אלינו , לפני שאמא הייתה חולה ונכנסנו לבית יתומים, אני זוכרת. בכלל לא ידעתי איפה אבא שלי. גרתי בבית יתומים

וא יצא ואמר להם כשהם באו ה. בדיוק באותו הזמן באו גרמנים לחפש את אבא שלי. יום אחד ואמר שיש אנטישמיות גדולה בפולין
אמרתי . הוא סתם רוצה לקחת את אמא שלי, זה לא אבא שלי, ואז אמא סימנה לי בעיניים ואני מייד קפצתי שזה לא הוא, שזה הוא

באותו הזמן גם שמו עיגול צהוב על החנות . והם באמת חשבו שזה לא הוא אז הם הלכו ועזבו אותו בבית, "תיקחו אותו מפה"להם 
  .וא הבין שהוא לא יוכל להמשיך בתנאים האלה בברליןוה, של אבא שלי

אח . ישראל- משם לסוריה ומשם עלה ברגל לארץ, הוא עבר לתורכיה' 33 -כבר ב. אחרי הסיפור הזה עם הגרמני אבא שלי נעלם
לושה חודשים ל שוכ, אבל בינתיים אנחנו נשארנו בבית עם אמא שלנו. שלי היה בעליית הנוער והוא היה צריך לעלות ארצה איתם

וכשהייתה מתאשפזת אז אנחנו היינו ברחוב , חולים- אמא נכנסה לסירוגין לבית, כמו שאמרתי, לך כל הזמן הזהבמה. החלפנו כתובת
כך - אחר. שם התחלתי להרזות, לכן". מרק דבק"זה היה , בבית היתומים הנוצרי נתנו לי לאכול מרק עם קמח ומים. או ביית יתומים
  ". אהבה"שנקרא , תומים יהודיהיינו גם בבית י

, מוניסטיםובבית התחבאו אצלנו הקו, לנו לא היה מה לאכול אז בגרמניה. אביב- בינתיים אבא שלח גלויות והודיע שהוא הגיע לתל
היה שלט שאסר ליהודים ולכלבים , אפילו בגינה הציבורית, אני זוכרת שבכל מקום', 34 - בערך ב. כי הגרמנים חיפשו אותם

  . אני זוכרת גם שהחברים שלי פתאום התחילו ללכת בתלבושות של נאצים ולרדוף את היהודים. להיכנס
  .כי ילדי רחוב הם תמיד חזקים יותר,  ומאף אחדאני עד היום לא פוחדת משום דבר,  שהייתי ילדת רחובאבל בזכות העובדה

  
  
  
  
  
  
  

  



  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ני דרךציו(

  
. כבר היה בארץ, כפי שאמרתי, אבא.  בספטמבר אנחנו עולים לארץ28-אמרו לנו שב' 36בשנת . אני לא הייתי במלחמה באירופה

כ התברר "אח ".ריכה רק למלא פקודותאת צ: "אבל אמא לא ענתה לי ואמרה לי" ?למה"שאלתי . אלגנטי- אז הלבישו אותנו סופר
  . לי שהסוכנות שילמה על הבגדים ועל הנסיעות

שאיתה הפלגנו " אביב-תל"שם לנו לילה אחד במלון ואז עלינו לאונייה ). באיטליה(נסענו ברכבת שבעה ימים מברלין עד טרייסט 
   .ממש ליד המקום ממנו היטלר הגיע, אוסטריהאני זוכרת שזרקתי את המפתחות של הבית ליד זלצבורג ב, ברכבת, בדרך. לארץ

  
  

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

משם עברנו לרחוב . ישנו על הרצפה כי לא היה לנו איפה לישון. אביב יחד עם עוד משפחה- בשנים הראשונות נכנסנו לדירה בתל
אני אהרוג אתכם כמו : "אמרתי להם". נאצים באו"וכשהגענו לרחוב אני זוכרת שצעקו לעברנו , )א"גם כן בת(מרכז בעלי המלאכה 

  .אני לא פחדתי מאף אחד". שהנאצים הורגים את היהודים
.  והתחתנתי מאוחר יותר עם בעלי השניאחרי שמונה שנים תבעתי אותו לגירושין. שהיה מנווה צדק, התחתנתי עם בעלי הראשון

  . 16הנין הגדול ביותר הוא כבר בן . היום יש לי כבר נכדים ונינים.  עוד שני בנים–ומהבעל השני , מהבעל הראשון יש לי בת אחת
  .ת"כ הייתה לי מסעדה בדרך פ" בהתחלה בתעשייה צבאית ואח–כל חיי עבדתי 

  .יקה ומציירת בשעות הפנאי שלישומעת מוז, עד היום אני עוד קוראת הרבה
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