
 

  "ְ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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  לוריאה :שם משפחה

  

  רחל :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

         וייצמן :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  

 Waizman בלועזית
       

  :שם נעורים
 

  רחל :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

  

 Rachel לועזיתב
        

:                     מין

  נ/  ז   

  1935 :לידה תאריך

  

  קישינב  ):מחוז, ישוב( מקום לידה

  

        Kishinev  בלועזית

 
  מולדובה :ארץ לידה

 
  אפרים :של האב שם פרטי

  

  פשקר בתיה :שם פרטי ושם נעורים של האם

  

  ):  אה לפני המלחמהנשו/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                       בנדרי:   לפני המלחמה  מגורים קבוע

  

 Benderi בלועזית
       

  מולדובה :ארץ המגורים

 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 
   :המלחמהמקצוע לפני 

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

  אוזבקיסטן, קזחסטן, אן'אזרבייג, קווקאז  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

  1976 :עליה שנת
 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  
  
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, ביבהס, משפחה: ציוני דרך(
והעסיקה , אמי ניהלה בית מרקחת קטן. בעיר קישינב שבמולדובה, מנהל חשבונות בכיר ורוקחת, נולדתי להוריי אפרים ובתיה

  .בזמנה הפנוי למדה צרפתית. מטפלת ומכבסת בביתנו, מנקה
  . הייתה לנו איכות חיים טובה מאוד לפני המלחמה

  .ושם התגוררנו עד תחילת המלחמה, מהעיר קישינב עברנו לבנדרי

  

  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/רתנועות נוע/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

חרי זמן מה הוא א. אמי התחילה לעבוד בספריה ואבי נלקח לצבא, הגענו לקווקאז. עם תחילת המלחמה נאלצנו לברוח מבנדרי
  .היו גרמנים שהתגוררו באזור גיזור בקווקאז. אישה אחת הביאה לנו תלושי מזון. חזר אלינו

ואני , שם אמי עבדה במרפאה ואבי עבד כמנהל חשבונות. אן ומשם לקזחסטן'ברחנו לאזרבייג, כשנאצים התקרבו לאזור

אבי נפטר מאי  1944בשנת . היה רעב באותה תקופהאני זוכרת ש, קיבלנו חדר במעלה ההר. התחלתי ללמוד בבית ספר
  .ספיקת לב

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא

   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
שלא היה לנו נעים , נו וקיבלו אותנו בחוםהם היו כל כך נחמדים אלי. גילינו שגרים שם נוצרים, כשחזרנו לביתנו בסוף המלחמה 

אני למדתי במכללה . והיו שנים של רעב קשה, היה קשה מאוד בלי אבא בבית. אמי עבדה כרוקחת. לבקש מהם לעזוב
עבדתי במספר . ובסופו של דבר התגרשנו, נולדו לנו בנותינו לורה ורינה, התחתנתי עם ישראל בק 1953בשנת . טכנולוגית

בנוסף . ולא הצלחתי להתקדם בתפקידים, היו לי בעיות בעבודה בגלל יהדותי .ך"ובנוסף למדתי תנ, ת המועצותמפעלים בברי
  .הואשמתי בהאשמות שווא שונות

  

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

אחרי זמן מה התגרשנו , התחתנו שנית ברבנות. וקיבלנו דירה, עתי עם בעלי הראשון לבית קליטה בנתיבותהג 1976בשנת 
  .ואז הכרתי את מארק, שנית

  .כיום יש לי שתי בנות וחמישה נכדים
  
  
  

  2010פברואר . באר שבע
  

  אלינה נאור: עריכה

  

 


