
 

  "ְ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
  יצחק  ליבוביץ

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

     Leibowitz  ליבוביץ  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Yitzhak Hersh 2/7/1935 נ / ז     ק הרשיצח  
         בלועזית

      Paşcani 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה

 רומניה  ןאפשק
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Târgu Neamţ  רומניה  טרגו ניאמץ 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמה מקצוע לפני  :   או בתנועהחבר בארגון

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

 בוחוש
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1945 בוחוש

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1969   
  
  
  

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


 

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

 .טרגו ניאמץמשפחתי ל העברלאחר הולדתי חודשים '  מס.1935-  בןאנולדתי בעיר פשק. אבי היה סנדלר ואימי עקרת בית
חלקם גרנו בשכנות לגויים ו.  למדתי בבית ספר רומני יהודי. צעירות ממניחיות אשתי וריש לי אח בכו .היינו גרים בשכירות
  . חלקם היו מרביצים ומתעללים ביהודים.התייחסו אלינו יפה

  
  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 
שם היינו ,  עד לבוחושמ" ק150-עגלות עם פרות וכך נסענו בערך כעל ת את הקהילה היהודיהעלו כשהתחילה המלחמה 
נשארה איתנו  יבמחנה עבודה ואמנאלץ לעבוד אבא שלי  .קיבלתי מכות מהגויים.  חיינו שם כפליטים.מוגנים קצת מהמלחמה

,  ניתן היה לצאת10אחרי  לא ניתן היה ללכת לשוק כדי לקנות אוכל ורק 10עד השעה , לא היה מה לתת לנו לאכול. הילדים
 באותה . כדי לעזור לנולפעמים הגויים היו שואלים אותנו מה לקנות לנו.  מה לקנותנשאראך כבר לא , ללכת לשוק לקנות אוכל

הגרמנים הפציצו את בוחוש ואנו  . היינו גרים בקומונה יחד עם עוד הרבה אנשים שם.בית הספרב משכנו ללמודתקופה ה
   .1945-בכך היינו סגורים עד סוף המלחמה  .נהרג בהפצצות אלולעתיד אשתי בא של  .נשארנו שם

  

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

שכרנו .  לא היה שלנו וכשחזרנו לא מצאנו בו דבר, הבית שבו גרנו לפני המלחמה.טרגו ניאמץכשהסתיימה המלחמה חזרנו ל
חזרתי . לאבי הייתה בעיה בפרנסה גם לפני וגם אחרי המלחמה . אימי הייתה עקרת בית.ד כסנדלרועבחזר לאבי ו,  מחדשבית

תה פרנסה לא הייאך ,  אימי לקחה אותי ללמוד להיות חייט. חזרו ללמודייאחיות גם . כיתות6סיימתי בערך , ללמוד בבית הספר
 . כך עד שהגעתי לישראל.כ עבדתי במסעדה"אח, באפיית עוגות, תי לעבוד בקונדיטוריההתחל 1952בשנת  .ממקצוע זה

כשעלינו .  בשם רבקהבתנולדה לנו .  יחד עם ההורים שלינוגרלפני החתונה והיינו חברים זמן מה . תי התחתנ10.11.1969-ב
 ראיתי שאין לנו מה לעשות ברומניה וגם .אחותהו יהאח, ל הוריי ואמא של אשתיעלו לישרא ראשונים .4לארץ היא היתה בת 

הסכם  חתימת רחאל. כך גם חיכו הוריי לפני כן, שנים' מסבמשך חיכינו לאישור לעלות לישראל  .אנחנו החלטנו לעלות ארצה
 . עלינו ארצה1969-ב.  ליהודים לצאת לישראלאישרו, שטרשסקו

  
  ארץי על חייך  ב/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
באתא ביחד  לעבוד נוהתחלאני ואשתי באותה שנה . אמא של אשתישם התגוררה ,  אתא-קריתמיד עם עלייתנו התמקמנו ב

 בתנו מתגוררת כיום .לא הצלחנו לעבור מפה,  אנו גרים כאן לנו בית בשכירות ומאזהנתנ הסוכנות היהודית . באריגהטקסטיל
 חודשים עד שפתחו סופרמקרט במרכז שביט' מסהיינו מובטלים  אני ואשתי 1985-אתא טסקסטיל בכשסגרו את . לידנו

במלחמת יום  השתתפתי .נשארה בבית,  אישתי מאז כבר לא עבדה.אחראי מחלקת ירקותכ, עד הפנסיהשם ד ובוהתחלתי לע
 .הכיפורים

  
  
  
  
  

  אנה גולין: ראיון
 קרן אלמוג: עריכה

 2009נובמבר .    קרית אתא
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