
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  אהרון  אברמוביץ

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

     Avramowitz  אברמוביץ  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Aharon  21/1/1932 נ / ז     אהרון  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Dorohoi רומניה  דורוחוי 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Dorohoi  רומניה  דורוחוי 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

 בית ספר                                   
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 שרגורוד טרנסניסטריה
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  שרגורוד

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1944 שרגורוד

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
   1947  מדינת היהודים

  
  
  

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


 

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

 למדתי . במשפחה ילדים4היינו .  אבא היה סנדלר. בשבת וחגים לבית כנסתעם אבאהייתי הולך , היינו משפחה מסורתית
 . היהודים מבית הספרהתלמידים גירשו את ברתי לבית ספר יהודי משום שעבכיתה ג ו, של הגוייםבבית ספר 

  
  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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
הכניסו .  שנים3 נמשך הזה "תיכף"ה.  אתם הולכים לעבוד ותיכף חוזרים:לנו אמרו .1941התחיל בשנת ברומניה הגירוש 

הורדנו מהרכבת .  שם העבירו אותנו דרך נהר דינייסטר,הגענו לגבול של אוקראינה. קרונות של בהמותב, אותנו לרכבת
לא יכלו ללכת ולכן ירו , ק חלוחל, רגלייםהחלק קפאו ל, מ" ק50-הלכנו כ, נובמברחודש ,  זה היה בחורף.תחלנו לנדוד ברגלוה

אבי . אך סבתא נפטרה תוך כדי ההליכה כי קפאו לה הרגליים, כל המשפחה הייתה ביחד. מי ששרד הגיע למחנה עבודה. בהם
  . 1942זה היה בפברואר ,  חודשים ונפטרו שניהם באותו לילה3ואחי חלו בטיפוס אחרי 

אני זוכר שבדרך הכניסו אותנו למקלחת של מים קרים וריססו אותנו . ביתהואז קיבלנו הוראה שחוזרים ה, שנתייםכהיינו שם 
  .הרכבות היו עמוסות עם חיילים גרמנים שהחלו לסגת מרוסיה, המסע הביתה ארך שבועיים .ויחיט חומר – DDT -ב

  

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

בבוקרשט שכרנו  .החלטנו לנסוע לבוקרשט עיר הבירהלאחר חצי שנה . לנו חזרה את הדירה שלנווקיב, ויחהגענו חזרה לדורו
שומר הצעיר שם קיבלתי  הצטרפתי ל.כנאות שינייםטהתחלתי ללמוד . 25- ו23 בנותגדולות ה יי אחיות2 -ו 13הייתי בן . דירה

 כשעליתי.  איש יחד לעלות לארץ40התארגנו חבורה של  במסגרת השומר הצעיר 1947- ב.כשרה לקראת העלייה לארץה
,  עבדנו ולמדנו עבריתבמהלכם , חודשים3ינו שם שה .גורשנו לקפריסיןבדרכנו ארצה .  וללא משפחתי16כמעט בן הייתי 
 .  והגנה, לחימה
 נשארה ברומניה עד ,גולדה, השניהאחותי . אמא גם עלתה לארץ באותה שנה, 1951- עלתה לארץ ב,מתילדה ליבוביץ, אחותי
  .הארצ עלתה גם היא ואז 1963

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
 עזבתי את 1956בשנת .  איש שהגעתי איתם לארץ לקיבוץ עין החורש40ם עברתי יחד עם אות .חיפהוהגענו ל צהארעלינו 
 עובדת ,ציפורה,  כיום50בן ד "עו ,אבי,  ילדים5הבאנו לעולם ו 1957- בתי התחתנ. אחותי באשקלון והצטרפתי אל הקיבוץ

מהנדס יום ויוסי כ 38ת ב עובדת גם כן באלטמן ,מאירה, כיום 42בן  במשרד הביטחוןעובד  ,לוםש,  כיום47בחברת אלטמן בת 
אשתי נפטרה .  כיום אני בגמלאות,רבמהלך השנים עבדתי כמנהל סניף דוא.  נכדים14יש לנו כיום . כולם נשואים. 35בן חשמל 

  ".ךעמ"משתתף כיום במועדון אני . היא הייתה אחות בבית חולים, ממחלת סרטן, 74בגיל ,  חודשים4לפני 
  
  
  

  ריינברג נעה : ראיון
  2009אוקטובר . וןאשקל

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "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 



