
 

" ְלדֹורֹות"                                        
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                     

 

  השואה ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
 

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

 www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

 
 שם משפחה ושם פרטי כיום

  :שם משפחה
 (גולדמן)גולן 

  :שם פרטי
 ליזה 

             פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                       

 אין צורך לענות עליה,          במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                         

:           איתו נולדתישם משפחה 
 גולדמן

                                              בלועזית
 

Goldman 

: איתו נולדתישם פרטי 
 לאה

  בלועזית
  Lia                                         

:                      מין
 נקבה

  :לידהשנת 
1932 

:   עיר לידה
 בוקרשט

      בלועזית
 Bucharest                                           

 :ארץ לידה
 רומניה 

: של האב ושם משפחה שם פרטי
 מאיר גולדמן

: שם פרטי ושם נעורים של האם
 אסתר 

                                                 :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
 בוקרשט

  בלועזית
Bucharest 

: ארץ המגורים
 רומניה 

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

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
   (מורה, סנדלר, תלמיד)

 תלמידה 

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

 רומניה, יאסי :  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
 

                                                                   ביאסי   :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

 :  תאריך השחרור
 

 במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
 (גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה)
 

 

   לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת
 "לוגופוטו טעוט"בוקרשט בשכונת 

 ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 

: עליה שנת
1950 

 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 "טרנסילבניה"

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


 

י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

 )חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך)

היו לי . לאבי היתה מתפרה שהעסיקה עשרים עובדות ואמי היתה חולה ונשארה בבית,  בבוקרשט שברומניה1932נולדתי בשנת 
 על העצים של השכנים וקוטפים תפוחים טיפסנו: הייתי מאוד קרובה לאחי התאום ועשינו הרבה מעשי קונדס. אחד עשרה אחים

אחיותיי הגדולות נישאו . בשביל לאכול מהסעודה בסוף הלוויה ללוויות של נוצרים הצטרפנו גם, עד שהשכן היה יוצא וצועק עלינו
כשבלילה היינו מביאים , זו הייתה דירת חדר. בקומה הראשונה של הבנייןהתגוררנו . וארבעה מהאחים נפטרו ממחלות בגיל צעיר

 .היו מציקים לנו מדי פעם בגלל שהיינו יהודים. 'ב-'יתות אבכלמדתי בבית ספר של גויים . מזרונים וישנים כולם יחד
 

י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש)

(: במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור , או בהתנגדותבריחהב

וכל , שלחו למחנה עבודה למשך חמש שניםאת אבי . בומיד כשהתחילה המלחמה לקחו לאבא את המפעל ואת כל המכונות ש
 ה בגודלהייהעיר השנ, מא נאלצנו לברוח ליאסיי אותנו גירשו מהבית ואני וא גםבינתיים. השנים הללו לא ידענו מה שלומו

ביאסי היה עוצר על השכונה היהודית ולא יכולנו לצאת . ביאסי היינו אצל הדודים ואיתם שהינו את כל שנות המלחמה. ברומניה
כי לאה היה שם , ולא לאה" לילי"כשהיו באים הנאצים ושאלו לשמי אמרתי . היו כל הזמן אזעקות וקולות של פצצות. לשום מקום

היינו שותים . לא היה לנו אוכל ובעצם גם לא היה איכפת לנו כל כך כי היינו רגילים לזה, באותה התקופה. יהודי ולילי שם של גויים
 .אני זוכרת שהייתי מאוד מאוד רזה. פשוט מים

 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר

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

גם . הוא היה מלוכלך מאוד והרוס בגלל שהנאצים החריבו אותו. לבית שלנו, כשנגמרה המלחמה עזבנו את יאסי וחזרנו לבוקרשט
אחי התאום ברח לאירופה כדי לנסות להגיע . אבא חזר הביתה אך כבר חלה במחלת השחפת ואחרי לא הרבה זמן הוא נפטר

.  תה לו אשרה נאלצו להחזיר את האונייה לקפריסיןיאך משום שלא הי, אני יודעת שהוא הצליח לעלות על אונייה. לארץ ישראל
 לאחר חזרתנו .להתגייסעל מנת גילו לגבי  שיקר ףהוא א. התגייס לצבאעם עלייתו  הצליח להשיג אשרה ואחי 1948בשנת 

לא הייתה התרגשות גדולה מעצם העלייה לאונייה , אחרי כל מה שעברתי. לעלות לארץהחלטנו , הביתה ולאחר פטירתו של אבינו
 .והגענו לארץ" טרנסילבניה"אני זוכרת שאחרי שהשגנו את האשרות עלינו על אונייה בשם . וההגעה לארץ ישראל

 

י על חייך  בארץ /נא ספר

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

הנכדים וכל האנשים שמכירים ". ליזה"עד היום שמי בתעודת הזהות כתוב כ ,"ליזה"ל" לאה"שינו את שמי מלאחר שעליתי לארץ 
אני "ואני עניתי " ?בת כמה את"הוא מיד שאל . צבא ראה אותי יום אחד הלכתי ברחוב ומישהו עם מדי". לילי"אותי קוראים לי 

, נתנו לי מדים וגויסתי לחיל הרפואה בתור אסיסטנטית לרופא. וכך היה, הוא אמר שאני בגיל שעלי להתגייס לצבא". 17כבר בת 
הוא היה בגילי ובגיל . הוא היה שכן שלנו ובן יחיד. בבוקרשט, את בעלי הכרתי כבר ברומניה .וברין שליד ירושלים'שירתי בבית ג

כשאנחנו . היה גם חבר שלי, אך מאחר והיינו יחד כל היום, הוא היה חבר של אחי. אחי ולרוב היה משחק איתנו ומסתובב איתנו
אמרתי לו שאני . המפקד שלי חיזר אחרי ורצה להתחתן איתי, כשהתגייסתי לצבא .עלינו לארץ הוא ומשפחתו נשארו בבוקרשט

שלחתי מכתב לרומניה ואמרתי לו שאם לא יגיע תוך שלושה חודשים אני . לא יכולה לתת לו תשובה מידית כי יש בחור מרומניה
גרנו  .כמובן שמיד שיחררו אותי מהצבא. תוך חודש הוא כבר עלה לארץ עם הוריו ומהר מאוד התחתנו. מתחתנת עם המפקד שלי

גרים גם כאן  היינו. מדרגות עומאר אל כיאם, בשיבת ציון, כשנתיים ואז עברנו לגור עם אימי בחיפה,  באוהלהבהתחלה בנהרי
 .למירי יש שני ילדים וארבעה נכדים שיחיו. 1955ילדתי את בתי מירי בשנת . בדירת חדר ענקית

 

 

 2013יולי , חיפה,  אדווה גולדשטיין:ראיון


