
 

  "ְ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 הסיפורים . חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאיםהמידע על קורותיהם של הניצולים , לכן

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

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

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

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

  02-5605034: או בפקס 5112401מגדלי ויטה בני ברק  2512. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר      

  .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  מוסה:שם משפחה

  
  ליליאן :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

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

  שטיינר:  שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
  

  בלועזית
steiner 

  ליליאנה:שם נעורים
 

  שטיינר :שם פרטי לפניהמלחמה או בתקופתה
  

  בלועזית
Steiner              

:                     מין
 נ

  :תאריךלידה
25.01.1927 

  ה'אאדצ'צ):  מחוז, ישוב(מקום לידה
  

  בלועזית
 

  :ארץ לידה
 כוסלובקיה'צ

  אלכסנדר :של האב שם פרטי
  

  וילמה :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

  לילה: של האישהשם נעורים
 

  כוסלובקיה'צ:לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
  

  בלועזית
 )סלובקיה(

  כוסלובקיה'צ :ארץ המגורים
 

  השכלה דלה: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  

  :  או בתנועה חבר בארגון
  במכבי הצעיר 

  כ התחבאתי ביער"ואחכוסלובקיה 'בצ):  ארץ, מחוז, ישוב(מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 

 ------- ?       אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ------- ?אילו ומתי? האם היית במחנות

  :              מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
 

  -------  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

  ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  כוסלובקיה'חזרה לצ

, ) הונגריה(בודפשט :מחנותבדרך לארץ/מקומות
  )עיר נמל באיטליה(טריאסט , כוסלובקיה'צ

  :עליה שנת
1949 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  קונסטנסה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון:)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  
למכרות , הוא היה מייצא עצים להולנד -בבית היה גם המשרד של אבא שלי. הורים מצד האבא היו גרים ביחידת דיור, גדולבית 

היה . אז לא היו גנים או צהרונים, היה לנו אומנת שטיפלה בנו בילדות. שנים 5אח שלי יותר מבוגר ממני ב. פחם ולבתי חרושת

היו ) כי הבית היה גדול(המשרת והעוזרת . ר על האש בתנור הגדול שהיה במרתףגם משרת שניקה את הבית ועשה קניות ושמ

כ לגימנסיה אבל לא נתנו לי לגמור את "ס עממי אח"שנים הלכתי לבה 5. מבריקים את הפרקט של הבית והרבה שטיחים

  .על היהודים כ גם שם אסרו"ואח) דרגה פחות מגימנסיה(ס לשנה שבין עממי לגימנסיה "היכ הלכתי לב"אח. הכיתה

  

  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 עותיבאופן משמסייע 

  
. מי שלא הלך היה לו תעודה יוצאת דופן שהתאימה לצרכים של המדינה, רוב היהודים הלכו לפולין למחנות השמדה 42בשנת 

בנוסף אבא שלי היה ראש . תחת חסותוהייתי ) 17בת (אבא שלי היה חשוב למדינה הם נעזרו בו ומכיוון שאני הייתי קטינה 

שכבנו אחד ליד , משם ברחנו ליערות. מרד פרטיזנים וכל אחד חיפש מקום מסתורבקיה וכוסל'כ היה בצ"אח. הקהילה היהודית

כ חזרנו והסתתרתי אצל הדוד שלי שהיה גר עם סבא וסבתא "אח). לחם ומים מהמעיין(חודשים עם פשפשים ואוכל דל  8השני 

ההורים שלי חזרו ובדרך פגשו אדם שעבד ברכבת . האימא ואז נשיא סלבוקיה אמר לחזור לבתיהם וזה לא היה נכוןשלי מצד 

והוא החביא אותם אצלו עד שרצו להלשין עליהם כי השכנים איימו שיספרו וההורים שלי ניסו להתאבד אך ללא הצלחה וגירשו 

  .אותם למחנה אושוויץ

  

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

  
הלכתי לחפש אותם כי לא ידעתי מה קרה איתם ובדרך פגשתי אדם גוי ששכנע אותי לחזור ליער לחברים שלי ולהמשיך 

 3הם השכירו , ביא את אימא שלי מברטיסלביה אל הבית של דוד שלי וההורים שליכשנגמרה המלחמה הלכתי לה. להסתתר

כדי לעלות לארץ נסענו לבודפשט לאיטליה ומשם . גנבו לנו הכול, דירות כדי להכניס כסף כי כשחזרנו לבית הבית היה ריק

. 1939עם אחי שעלה כבר לארץ ב הייתה תנועה שעודדה עלייה לארץ בנוסף רצינו להיות. בטרייסט עלינו על אוניה לחיפה

  .שנה לפני שעליתי לארץ נסעתי לפראג ללמוד תפירה בגדים ומחוכים

  

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

  
רחצתי כלים : עבודה . ביפו עם הורים של אשתו של אח שלי הקצין שקיבל דירה מהצבא בארץ גרנו בבית משותף באגאמי

של  א למדתי גיזרה"בת. לעוד עבודה גם כן תפירה כ הצטרפתי"אח. לתפור בגדים לילדים אמא שלי ניסתה, חודשים 4במשך 

במחלקה חדשה לייצור בגדי ים אלסטקס ושם ) שנה 30(כ עבדתי בבית חרושת "אח. בגדים אצל אישה פרטית שלימדה אותי

  .התחתנתי ונולדה לי בת יחידה 1960בשנת . התקדמתי עם הזמן למנהלת

  

  2014מאי  ,ביאליק –קריית , ר עדי פרב: ראיון

 


