
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                            

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                  
  

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

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. השל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

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

 

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  חיה  :שם פרטי  ורנברג  :שם משפחה
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

      לדרמן  :איתו נולדתישם משפחה 

                                            

 LEDERMAN  בלועזית

:                     מין                             HAYA בלועזית     חיה :איתו נולדתישם פרטי 

  קבהנ

   :לידה שנת

1931 
  רנוביץ'צ :עיר לידה

                                                              

 אוקראינה :ארץ לידה                                            Chernivtsi בלועזית

  יונה לדרמן  :שם פרטי ושם נעורים של האם  אברהם לדרמן  :של האבושם משפחה  שם פרטי

 
                                           רנוביץ'צ :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

 אוקראינה :ארץ המגורים                                 Chernivtsi  בלועזית

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                 )מורה, סנדלר, תלמיד(

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

  רנוביץ'צ: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
    )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                             
 'אוזרניץ  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
             Ozerniche  בלועזית

                                                                                                                  

   ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
  

   בית יתומים ברומניה :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                         

  :השחרורתאריך 
 1943  

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

1944 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  טורוס



 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):או אולי למי עזרת במי נעזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

כשגדלתי  .למשפחה המונה חמישה נפשות בנוסף אליי עוד אח גדול ואחות קטנה וזוג הורים 1931נולדתי באוקראינה בשנת 

  .אבי היה חייט ואמי הייתה עקרת בית,חברים ואהבתי לשחק בחוץ ס היו לי"למדתי בביה

שהיה באוקראינה והיה " גרסניניה"הגיעו הגרמנים אל ביתנו הוציאו אותנו בכוח וגירשו אותי אל גטו ,התחילה המלחמה 1940ב

לא היה אוכל ומים  12הייתי שם במשך שנתיים ועבדנו בעיקר בניקיון הגטו והייתי בסך הכול ילדה בת .בו גם מחנה עבודה

  .אנשים בחדר 80רבה בערך וישנו בצפיפות 

לאחר   ,העבירו אותנו אל בית יתומים אשר היה בגטו ואת הוריי לקחו אל מחנות השמדה ומאותו יום אינני ראיתי אותם יותר

הועברנו ברכבות ששימשו להעברת חיות ללא חלונות וללא מזון .שנתיים הוחלט לשחרר אותנו מגטו זה והעבירו אותנו לרומניה
משם עברתי אל ,ששם הגעתי אל בית יתומים ברומניה שם הייתי במשך תשעה חודשים ,פות הייתה נוראיתבמשך ימים הצפי

 .בית יתומים אחר בעיר
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

ומשם הגענו אל .שבתורכיה כל המעברים היו חוקיים וללא בעיות כשהגענו אל סוריהשעברנו אל איסטנבול  1943השנה הייתה 

  .העיר עפולה שבישראל כשעדיין לא הוקמה מדינת ישראל
נסעתי ,הכרתי מישהו בארץ שהיה גר בקיבוץ עלומים והיה שייך אל השומר הצעיר,כשהגעתי לארץ הצטרפתי אל תנועת נוער

לאחר שנתיים עברנו אל מושב תקומה בנגב כחלק .אליו וגרתי שם כשנתיים אצל משפחות אומנות שטיפלו בנו באהבה רבה

עברתי אל המרכז עם ,הומות עם הערבים בארץ והחלטתי לעזובשם הייתי במשך שנה עד שהתחילו המ,מההתיישבות בדרום

ויש  1950עוד חברה מהתנועה פה עבדנו במלצרות ושכרנו דירה ופה פגשתי את בעלי זכרונו לברכה שאיתו התחתנתי בשנת 

  .כיום אני גרה ברמת גן,לי שני ילדים וחמישה ילדים ונינה אחת

  

  

   2013נובמבר , רמת גן


