
  

  "ְ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 הסיפורים בעזרת .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

ורים אוסף הסיפ. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו יעלה לאתר אינטרנט מיוחד 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםכשם משפחה ושם פרטי 

   רוזיקה:שם פרטי  יקרו' קוז:שם משפחה

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

   בלועזית                                                    לפני  שם משפחה 
 LIBOVIECH                        |                    ליבוביץ:      או בתקופתההמלחמה

  רוזיקה:שם נעורים

  בלועזית                                                          לפנישם פרטי   תאריך:      מין
 03|10|  1925:לידה נ/    ז  ROSIKA                           |           רוזיקה:           או בתקופתההמלחמה

   בלועזיתמקום לידה                                                               
  Bucharest |                                                           בוקרשט):   מחוז, ישוב(
 

  רומניה :ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  פרל וולטר:ורים של האםנע  חיים:של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 ליבוביץ:  של האישה יקרו'זלמן קוז):   נשואה לפני המלחמה/נשויתה /היהאם (

  בלועזית                                                           מקום מגורים קבוע 
                    לפני המלחמה

 Bucharest        |                                בוקרשט ):            זמחו, ישוב(

  רומניה:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה                                  חבר בארגוןמקצוע לפני 
  :                                    או בתנועה: המלחמה  למדה סיעוד במשך שנתיים: לפני המלחמה

  מלחמה                                                                                 ה בתקופתמקומות מגורים 
                                                               רומניה):              ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                                      ?ומתי אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                    ומתיאילו? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                          :השחרורמקום  
 

 _|_ _|_ _השחרור תאריך 

  חזרת לאחר /עברתלאן   האם שהית במחנה 
 ?)ציין מקום(השחרור  חזוניבלה, ברומניה במחנה פרדס?        ?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

  מרומניה לאוסטריה ומשם לאיטליה ומשם באוניה לארץ :בדרך לארץ
  

  שנת
 8941: העליה

  : האנייהשם 
  אם עלה (

 )בדרך הים

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(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   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
   :)ועצותמת האווקואציה למרכז ברי/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

  הייה חורף את בית החולים הפכו לבית חולים לגרמנים, נשארתי לבד. את אימא ואת אחי לקחו בטרנספר האחרון בדרך לרומניה

   אבל הם הוציאו לי  ט היו לי כאבי בטן אמרו לי שיש לי דלקת באפנדיצי1941 – 1942בזמן המלחמה בשנים . ועבדתי בשבילם

  לחפש את הרופא שעשה לי את זה ) 1982(הלכתי הרבה שנים אחרי המלחמה .  יכולתי ללדת לאחר מכן לכן לא–את החצוצרות 

   לא עבדתי חוץ מהזמן שהייתי17-18בזמן המלחמה הייתי בת . היה לי בעל שהיה לו ידע נרחב. ולנקום בו אך לא מצאתי אותו

  היה שם מלא גאווה ואומץ לב הוא KNQUEEקצין אחד . לים הייתי רוחצת גרביים ומנקה מגפיים לחיי–בבית החולים כעוזרת 

  שכן שלי . לפני שהתחלתי לעבוד שם תפסו אותי ברחוב כשהלכתי עם עיתון ביידיש והכניסו אותי לבית סוהר. חיבב אותי מאוד

  בגלל זה.  לא יהודיה בכלללא הלכתי עם טלאי צהוב כי הייתי דומה לגויה. שהיה גויי היה עורך דין והוא הוציא אותי מבית הסוהר

  ". כוכב"אחרי שהוציאו אותי מבית הסוהר הכריחו אותי ללכת עם ה

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  מרומניה להונגריה ומשם לאוסטריה עד לאיטליה ומשם שטנו באוניה .  ללכת ברגל לארץ ישראללאחר סיום המלחמה התחלנו

  .לארץ ישראל

  

  

  

  

  

  

  

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

  

  

  

  

  

 


	                                          "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 



