
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .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 רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  ניודג :שם משפחה
  

  חנה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
      לייבה   :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   בלועזית

                                                                                   
   :שם נעורים

:       מין                    אנה     :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית
 נ / ז                                       

  2.1925 :לידה תאריך

  רומניה :ארץ לידה  ניאמץה פיאטר  ): מחוז, ישוב( מקום לידה  בלועזית
                                                                                                   

  ברקו :של האב שם פרטי  לאה :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

                                  רזבויין:לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  רומניה :ארץ המגורים                          בלועזית 

                     
 

כמה כיתות בבית : לפני המלחמה  אקדמיתואר/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                    ספר

  ה ניאמץפיאטר ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

      יאמץה נפיאטר:     מקום  השחרור
 

 :  תאריך השחרור

 ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים  ניאמץה פיאטר ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  
  

  קפריסין :בדרך לארץ מחנות/מקומות  :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

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

  .היו לי אח ואחות. ניאמץ ועברנו לרזבויין בשביל הפרנסהה אני נולדתי בפיאטר. להורים שלי הייתה חנות ברזבויין
חבל שכשהתחילה , הגויים היו די טובים אלינו. אז כמובן שהחברים שלי היו גם לא יהודים, ברזבויין היו רק כעשר משפחות יהודיות

  .היחס השתנה, הנאציםהמלחמה ונכנסו 
  

  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;  להצלתךאופן משמעותיבסייע 

  .כי אמרו שהוא לא צובע טוב, הוא היה חוטף מכות, אמרו לאבא לצבוע. כשהחלה המלחמה נתנו לנו עבודות לעשות ברזבויין
  .ויים אמרו ליהודים שהם חייבים לעזוב את רזבוייןהג. גם אני חטפתי מכות. אני הייתי מטאטאת בכביש והייתי עושה צבע בעיריה

היו שם במקום המון . בפיאטרוניאמץ היינו צריכים ללכת עם טלאי צהוב. ההורים מצאו איפשהו עבודה. ניאמץה עברנו לפיאטר
, היה מעט אוכל. בערב גם לא נהגנו לצאת,  בבוקר10אני זוכרת שאסור היה לצאת מהבית עד . שהגיעו מכל מיני מקומות, יהודים

  .לא הלכתי לבית ספר. לא היה קשר בין יהודים לגויים. אבל היה מספיק כדי להשאר בחיים
  

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

  .ואז חזרנו לשאר השיעורים. היהודים היו בחוץ, כשלנוצרים היו שיעורי דת. הלכתי לבית ספר. ניאמץה נשארנו בפיאטר
  .אחותי עלתה קודם ואז אני. הם עשו לנו כל מיני פעילויות ושרו שירים ישראליים. היו שליחים ששכנעו אותנו לעלות לארץ

.  שתוך פחות מחודש כבר נחזור מקפריסיןואמרה, גולדה מאיר הגיעה לנמל. היינו שם שלושה ימים בלי לרדת לחוף, הגענו לחיפה
גרנו , היינו שם שנתיים. לא היה מה לעשות שם.  אלף יהודים15-בקפריסין היו כ. היא גם ביקרה בקפריסין ואמרה שצריך סבלנות

  .ואחותי הייתה בקיבוץ עין החורש, אני הייתי שם לבד.  גרם בשר כל יום100וינט עזר ונתן לנו 'ארגון הג. באוהלים
  

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

. הוא הגיע עם חברים לבית עולים כדי להכיר בחורות. שם הכרתי את בעלי אברהם גודני, בחדרה" ברנדס"הייתי בבית עולים 
הוריי עלו לארץ . עבדתי בכל מיני עבודות. שכרנו חדר בחדרה. אחרי חודש וחצי בארץ התחתנתי, 24הייתי בת . התחתנו מהר מאוד
לא כל כך הבנו זה את , אני ובעלי לא דיברנו הרבה. לא למדתי טוב את השפה, גם היום אני מתקשה לדבר בעברית. שש שנים אחריי

, יש לנו בן אחד.  שנה18- בעלי נפטר לפני כ. פחות ריבים, טובככה יותר . 1935עלה לארץ בשנת , הוא היה יהודי מגרמניה. זה
  .יש לי  שלושה נכדים. 1951שנולד בשנת , מיכאל

  "120בית אבות עד "אני כבר שנתיים גרה בבית אבות 
  

  

 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



