
 

  "ְ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

  אראל  :שם משפחה

  

  יהודית :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           אייזנברג  :איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
  

Eisenberg 
  יהודית  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
 Judith                                         

 :מין

                     נקבה

 

  1927 :לידהשנת 

 

  לבוב : עיר לידה

  

       בלועזית

Lviv 
                                           

  אוקראינה  :ארץ לידה

 

  מאיר אייזנברג  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

   דבורה שטנר :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    דרוהוביץ: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Drohobycz 

  אוקראינה  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 'השכלה תיכונית עד כיתה י

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה 

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

  

                                                                                          )יתה אז בשטח אוקראינהישה(דרוהוביץ וליפקני  :  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
  

כשהגיעו הרוסים והיא ידעה שאין לה אף אחד כי  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

                                                                                . ההורים שלה לא באו לקחת אותה

 

  1941: תאריך השחרור

 

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

  

 

   נשארה בליפקני : לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  



 

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

1948 
: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " אקסודוס"אוניית 

  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

  .גדלתי במשפחה מבוססת ומשכילה, הייתי בת יחידה לאבא שהיה רופא צעיר

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

, אבא שלי שהיה רופא, כשהפרעות החלו. וגורשו ממנה ובמקומם נכנסו הרוסים שהיו בעיר שנתיים לדרוהוביץהגרמנים נכנסו 

, בתחילת המלחמה. לאחר שהופרדתי מהוריי, אחיו של הכומר לקח אותי. פנה בכתב לחבר שלו שהיה כומר וביקש שיעזרו לי

, בי עבד כרופא עד הימים האחרונים בברוניצהסופר לי שא, בהמשך. הסתתרתי עם הוריי באורווה, כשהיו בעיר פוגרומים

  . נרצחה כבר בתחילת המלחמה, נאמר לי, אמי. כשבסוף המלחמה רצחו אותו ואת שאר הרופאים

  

המשפחה . שסידר לי עבודה כעוזרת בית אצל משפחת אצולה פולנית שהתגוררה באוקראינה, ק לקח אותי לאחיו'יאן פצ, הכומר

גרתי עם עוזרת בית נוספת בחדר בבית המשפחה . מרות שזה לא היה נכון ותמיד היינו יהודיםל, ידעה שאני בת של גיורים

נסענו ביחד לפולין ומצאנו ביחד . בסוף המלחמה פגשתי בליפקני באישה יהודיה נוספת שהסתתרה . ופחדתי שיידעו שאני יהודיה

עלינו ביחד . עבר גיהינום במלחמה ונותר לבד בעולםש, שגם היה רופא והוא הכיר לי את בעלי, אחיו של אבא, את דוד שלי

  . שלושתנו לארץ

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

  .עליתי לארץ באוניית אקסודוס המפורסמת

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

ק 'שתלתי עץ לכבוד הכומר יאן פצ. עבדתי כעוזרת בית ואחרי הלידה כפקידה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עד לידת הבנים

לפני שנתיים ביקרתי בכפר ומתברר  . עם משפחתו שמרתי על קשר עם הכומר עד למותו וכיום אני שומרת על קשר. ביד ושם

  ).הניחו לי לחיות בשקט(אבל אף אחד לא עשה כלום עם התחושה הזו , שכולם הרגישו שאני יהודיה

 

  2013נובמבר , גבעתיים, יסמין שינדלר :ראיון

  

  

  



 

  


