
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית ledorot@pmo.gov.il: ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא      

  .נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר      

  02-5605034: או בפקס5112401ויטה בני ברק  מגדלי 2512. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר   

  .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  כספי 
  :פרטישם 

  לוי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  קרויטורו

  בלועזית
CROITRU 

  :שם נעורים
 ליבובוב

  :המלחמה או בתקופתהשם פרטי לפני
  בובוליב

  בלועזית
LEIBU 

:                     מין
 כרז   

  :תאריךלידה
1/1/29 

  ):מחוז, ישוב(מקום לידה
  לספס

  בלועזית
LESPEZ 

  :ארץ לידה
 רומניה

  :של האב שם פרטי
  שבתאי

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 רבקה

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

  :  של האישהשם נעורים
 

      לספס: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
  

  LESPEZבלועזית
 

  :המגורים רומניה ארץ
 

  : לפני המלחמה יתואר אקדמ/השכלה
 יסודי

  :המלחמהמקצוע לפני 
 -----  

  :  או בתנועה חבר בארגון
  השומר הצעיר

  לאחר מכן גורשנו לעירה בשם פלטידיןו עיירה בשם פשקן):ארץ, מחוז, ישוב(מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 

 לא?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  לא?אילו ומתי? האם היית במחנות

  :              מקום  השחרור
 פלטידין

  :  תאריך השחרור
1945 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 לא

  ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  רומניה

  :שנתעליה  :דרך לארץמחנות/מקומות
1946 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  הגנה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון:)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  
משפחה חמה .זה לא היה בית מבוסס מבחינה כלכלית אבי לא החסיר מאיתנו כלום.לאבי הייתה מאפייה נולדתי בלספס

  ומלוכדת
  

  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/תתפות בבריחההש, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
  ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
ושם אבי שבתאי  .בתחילה גורשנו לעיר בשם פשכן ואחר מכן לעיר בשם פלטיצין.1940בפרוץ המלחמה גורשנו מהבית בשנת 

רנסה אותנו על ידי כך שהיא עבדה אמא שלי פ .שנים 4והוא לא היה בבית במשך קרוב ל.ת עבודה בסרביהנלקח למחנו

אמי אספה קליפות של תפוחי אדמה ונתנה .אחים וכל אחד שמר על השני היות והיינו רעבים ללחם  4היינו .עבודות במשק בית

בית הספר היהודי נסגר למדנו .ונות תוך כדי קריאות אנטישמיותנערים רומנים עשו לנו פוגרום הם שברו לנו את החל.לנו לאכול

כאשר בפרק הזמן בו הייתה המלחמה לבשנו סמרטוטים ועשינו עבודות כפיה בתת  אבי חזר עם סיום המלחמה.בבתי כנסת

  .משה ואני לוי.מאיר . אחים שושנה 4הינו .תנאים 

  

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

  
בו לעלות ארצה עם סיום רהחלטתי לעלות ארצה בניגוד להורי שסי. מה המלחמה למדתי מקצוע של חייטותיכאשר הסתי

האונייה הכילה .העליה ארצה הייתה קשה מאוד .1947אני עליתי ארצה בשנת  כאשר 1951המלחמה והם עלו ארצה בשנת 

כאשר הגענו ארצה האנגלים לא הרשו לנו להתקרב לחופי .נוסעים בלבד  500נוסעים כאשר היא הייתה אמורה להכיל  2700

ד סיום מלחמת השחרור ע לותומשם הלכנו לקיבוץ מסי.לקחנו לעתליתנ ואז.תנויארצנו ונאלצנו לזרוק את כל הציוד שהבאנו אי

  .יפצעתימלחמה שבה נ

  

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

  
ילדים אחד  2לנו  נולדו. הקמתי משפחה לתפארת ביחד עם רעייתי דינה. נלחמתי בכל מלחמות ישראל פרט למלחמת לבנון

  .ואני שמח לראות את מדינת ישראל פורחת ומשגשגת . מהם נפטר מדום לב

  

  2014פברואר  ,לציון –ראשון , שמואל כהן: ראיון

 


