
 

  "ְ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
  נורית  כהן 

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

     Heinig הייניג  הייניג 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Cherna 30/10/1934 נ / ז     נהר'צ  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Bucecea רומניה  יה'צ'בוצ 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  לאה טמבלר  ישראל
  ):  נשואה לפני המלחמה/שויתה נ/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Bucecea  רומניה  יה'צ'בוצ 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

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

 אןבוטוש
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 23/8/1944 אןבוטוש

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
   1950  טרנסילבניה

  
  
  

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


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, יבהסב, משפחה: ציוני דרך(

אבא היה אופה ואמא היתה ). פרימה(אחרי שנתיים נולדה אחותי תמר . תיבכורה למשפחבת , אןנולדתי בפרבר של בוטוש
סבא מצד אבא נפטר לפני , מצד אבאנו בבית של סבתי גר . עובדים כל יום7היתה לנו בבית מאפיה שבה עבדו . עקרת בית
. היינו מבקרים אותם מידי פעם. שהיה כפר קטן ליד העיר שלנו, )MICHELEN(לן כ במיו גריסבא וסבתא מצד אמ .שנולדתי

לי שהיו אחותי וחברות בנות שכבת גי, לכן היינו משחקות בבית אני, בתור ילדה היה אסור לנו לצאת מהבית שמא יחטפו אותנו
  .גרות בקרבת מקום

  
  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 משמעותיייע ס
אך אחרי שהיהודים , כנסת הגדולההם רצו לקחת את כל היהודים שבאזור להסגר בבית  אן לאזור בוטושכשהגרמנים הגיעו

שם הם נשארו עד  ,כנסתה להסגר בבית ,יב אביניהם, הגבריםאת  רקשיחדו אותם הם עזבו את הנשים והילדים ולקחו את 
  . בית כנסתלהתפקיד שלי במשך כל תקופת המלחמה היה כל בוקר להביא לאבא אוכל . סוף המלחמה

לפני והעובדים שעבדו אצלינו , העברנו יחד איתנו גם את המאפיה. היתה ממוקמת בבניין משותףששכרנו דירה יחסית קטנה 
  .וגם יכולנו להתפרנס בכבוד, בזכות המאפיה לא היה חסר לנו אוכל). הערים די קרובות ( הגיעו כל בוקר לעבודה,המלחמה

בעזרת נשים  גילה האמהות שכרו מורה שלימדה בשעות הבוקר את כל הילדים מכל שכבות 1941נת בש' כשהגעתי לכיתה ב
  . נו כאשר החיילים הרוסים שחררו אות, החיים המשיכו עד סוף המלחמהךכ .של בית הכנסת

ילדים ידענו שאסור כ. במשך תקופת המלחמה החיילים הגרמנים לא הסתובבו ברחובות ובמקומם היו החיילים האיטלקים
   .לדבר איתם

  

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

ברגע שהגיעו אישורי עליה . ב" כיתה יולמדתי עד אמצע' נכנסתי לכיתה ג.  גם אחרי השחרוראןבוטושעיר  בהמשכנו לגור
 בדרך ,י קבוצת היהודים מהאזור שלנו" על אוניה שאורגנה עשם עלינו, קונסטנצהנמל ה לעיר כל המשפחהנסענו , לישראל
  .לישראל

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, עסוקהת/ לימודים: ציוני דרך(
בעבר  שם היה מחנה מעבר ששימש ,משרד הקליטה העביר אותנו לטירהו באוניה הגענו לנמל חיפה נסיעה של יוםאחרי 

 נפשות שיכנו אותנו באחד 4בתור משפחה של . המחנה היה בנוי מבניינים שהיו מחולקים לדירות.  של האנגליםיכמחנה צבא
, אחד מהם ענהו פניתי אליהם, ה מהקיבוצים לעשות קידום מכירות לקיבוץ שלהם'הגיעו חבר,  פחות משבוע לאחר.החדרים

 3-ושם גרתי כ. ליד יקנעם, בוץ קרץ לי אז עברתי לקיבוץ דליההקי . מחפשים בחורות יפות כבנות זוג לבחורים שבקיבוץשהם
 שם קיבלו שטח אדמה ובנו בית , לחדרהבמהלך הזמןיתר המשפחה עברה . י והשלמתי תעודת בגרותבקיבוץ למדת .שנים

התנור שבמאפיה הזמנו מומחה כדי ורק את , לבדהכל  בנו תיבני משפח. ווה כמו הבית שהיה ברומניה כולל המאפיהתבאותו מ
 נפטר לפני יאב .קיבוץ בתירוץ של עזרה להוריםקיבלתי חופש מה, כדי שאוכל לעזור למשפחה לבנות את הבית . אותוהבניש

, תחתנתי עם בעלי ה17עוד לפני שמלאו לי . אני לקיבוץ לא חזרתי מאז. ואמא התחילה לעבוד במקומו, שהדליקו את התנור
 ,הסתבר שבעלי היה באותה אוניה שבה עלינו לארץ .צריכה לקבל אישור מאמא על הנישואיםובשל גילי הצעיר הייתי . משה

מהעיר , בעלי במקור גם מרומניה . הלך לחפש אותי,התגייס לצבא וחתם קבע, לאחר שהשתקע בארץ. הבחין בישם הוא כבר 
לאחר שהוא השתחרר מהצבא פתחנו מפעל יצור של שקיות .  ברמת גןולאחר הנישואים עברתי לבית ).PASHKAN(פשקן 
  . ולאחר פטירתו של בעלי עברתי לרחובותברמת גן גרנו .  לפנסיהנויצאתלעל עד  במפנועבד. קרית אריה בפתח תקווה בניילון

  . חודשיםארבעה נכדים ונין בן שישהכן  ישראלה ודורית ו, בנותשתייש לי 
  
  
  
  
  
  



 

  גולדצויגחוה : ראיון
  2012יולי . בני ברק

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



