
 

  "ְ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

  קנדלר :שם משפחה

  

  ריבה  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

          ' חיימוביץ:  איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
Haimovich  

 
  ריבה  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Riba                                          

: מין

                    נקבה

 

  1932 :לידהשנת 

 

  יאשי :  עיר לידה

  

       בלועזית
 Iasi                                          

  רומניה :ארץ לידה

 
  ' שמואל חיימוביץ :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  ' מרי חיימוביץ :ושם נעורים של האםשם פרטי 

 
                                                 יאשי:    לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Iasi 

  רומניה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

   :  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
  

                                                                      :הנך אדם חופשיהמקום בו נודע לך כי 

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במחנות מעצר בקפריסיןבמידה והיית 

  

  :עליה שנת

1953 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  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                                                                                                                                         

ימא שלי  בבית שלנו עם אאני והאחים שלי גרנו . בפרוץ המלחמה 13הייתי בת ,בעיר יאשי שברומניה אני גדלתי עם שישה אחים 

   .י הרוסים"ע עד שנכבשה  העיר

  

  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

בזמן המלחמה הינו ביחד שישה אחים אימא ואבא בתקופת המלחמה אבא שלי הועלה על רכבת המוות רק בנס ניצל משם 

 רב של יהודים בזמן המלחמה ברחנו מספר מאחר יש לו קצין גרמני נוצרי אשר עזר לו להימלט מהרכבת הוא וביחד איתו עוד 

ים שבקושי יכול להכיל שלושה אנשים  אני איטמא שלי והאחים שלי היינו בצריף אשר היה מיועד  כשירות אמהבית ניסינו להתחב

שם  לילה שלם  בלי להוציא מילה מאחר ואם היו הגרמנים מזהים אותנו היו הורגים אותנו  למחרת עברנו מבית לבית במטרה 

אילו לבית מהפחד יכנס למצוא אוכל או מקלט  מההפגזות אשר היו ברצף על העיירה בה שהינו  אך איש לא נתן לנו לה

את ויהרגו גם אותו אנשים רבו על  מקומות  נשים נאנסו  ילדות קטנות נהרגו  היה פחד להסתובב בחוץ גם זשהגרמנים יגלו 

   .שהרוסים כבשו את העיירה שלנו כי גם הם הרגו ואנסו  אני זוכרת שהרוסים נכנסו לעיירה  הנשים חילקו להם פרחים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  1953אני עליתי לארץ בשנת  .האחים שלי ברחו לפנינו לאמריקה ולישראלומא שלי  יאני בתום המלחמה הייתי בבריחה עם א

  אחי היה בארץ אנחנו הגענו לארץ המעבורת  וגרנו באר שבע בתוך בית זמני 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

חודשים באולפן אך לצערי לא המשכתי בגיל קטן התחלתי לעבוד  מספר בארץ עבדתי בתור עוזרת תופרת לא למדתי אך הייתי 

יש לי שלושה בנות  בעלי היה שוטר והיה במשפט של  .ממחלת לב 40שנפטר בגיל  ,גם כתופרת  עד שהתחתנתי עם בעלי

ערבים כי מה שעברנו לא ות מקווה שיהיה שלום בין כל האנשים יהודים זה הסיפור שלי ומה שאני  זוכר .אייכמן  ושמר עליו

   .מאחלת לאף אחד לעבור

  

 

  2013אוגוסט , שבע - באר, אחמד אטרש :ראיון

  

  

  


