
 

  "ְ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

  אמיתי :שם משפחה  חנה :שם פרטי
    

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

Yurman                                                                       
:       מין   :לידה תאריך   אנישרה:המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

Anisqra                                                                                    22.02.1938 נקבה 
   רומניה:ארץ לידה              בוזאו ):מחוז, ישוב( מקום לידה   בלועזית

Buzau                                                                                         
   אברהם:של האב שם פרטי  ' לובה הורביץ:שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                בוזאו:לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   רומניה:ארץ המגורים   בלועזית

Buzau                                               
 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                    

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

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

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


 

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

  . בבוזאו שברומניה1938נולדתי בשנת 
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, נות וצעדות מוותמח, 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 משמעותיסייע 

 התחבאנו  והחתול שלנוסבתי, אמי, אני.  שם הוא למד להיות זגג, שנים3למחנה עבודה למשך המלחמה לקחו את אבי עם פרוץ 
כאשר היו מביאים לנו אוכל אימי לא הייתה אוכלת כי הייתה . אני זוכרת עד היום את ריח הטחב והרטיבות. במסתור אצל בעל הבית

אנחנו דאגנו כל פעם מחדש ולא ידענו האם , המסתור ומסתובבת עם טלאי צהובמדי פעם היא הייתה יוצאת מ. חוששת שזה טרף
שמענו על .  את כל האזור שלנו ונאלצנו לעזוב את המסתור ולברוח לשדותי זוכרת שבאחד מהימים החלו להפציץאנ. תחזור או לא

הם . והיו מחסלים אותם, יפוש אחר יהודיםעברו רחוב רחוב בח, באותה תקופה נכנסו הגרמנים לרומניה.  שנהרג בהפצצות שלנושכן
באותה תקופה התגוררנו יחד עם סבתי בבית עם חצר שהקיפה אותו . היו מסתובבים עם כלבי זאב גדולים שהיו מריחים את היהודים

מצאו וסבתי התחילה לבכות מכיוון שהייתה בטוחה שי, באחד מהימים כלב של הגרמנים נכנס לחצר. גדר לא גבוהה עם כלונסאות
כאשר הרוסים . 23.08.1944-ששוחררה ב הראשונות  המדינות בין הייתהרומניה .אך הכלב בסך הכל נכנס להטיל את מימיו, אותנו

למזלנו היה מביניהם . והם חשבו שהיא גרמנייה) ידישבי(' מי גוד'לא אשכח שסבתי אמרה , הם חיפשו את הגרמנים, נכנסו לרומניה
וכשחזר , בסופה של המלחמה אבי הצליח לברוח יחד עם חברו מהמחנה. זאת יידיש,  זאת לא גרמניתרופא יהודי אחד שהסביר כי

אמי לא הסכימה לו לראות אותי כי . זוהי הייתה הפעם הראשונה שראיתי שוקולד. הוא הביא לי חפיסת שוקולד ושמיכות, לביתנו
   .הייתי חולה בחצבת ושכבתי במיטה

  

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

זו הייתה הפעם הראשונה שהייתי במסגרת כנסתי לבית ספר ו, 7בגיל . את חבריו ומשפחתו, עם סיום המלחמה אבי חיפש עבודה
' ו-'הכיתות למדתי בבית ספר יהודי ו' ד-'כיתות א. דבר שחסר לי עד היום, ולא הכרתי את שירי הילדים, תי בגןלא היי. לימודית

לא נתנו לי ללכת לבית הספר , באותם ימים).  סובייטיםתנועת נוער לוחם של ה (תנועת פיונריםנמניתי על , למדתי בטרום תיכון
זה נבע ,  על הקרח וללכת ללא ליווי אל חברותלא הרשו לי להחליק. לבד אז סבתי הייתה מלווה אותי והייתי מתביישת בכך בהתחלה

  .לי ושל המשפחה שלימפחד ש
לקחת  קילו של ציוד והיא יכלה 40כל אחד יכל לקחת איתו , כשנה וחצי אחרי,  וכשעלינו לארץ1949אחותי הקטנה נולדה בשנת 

מרות שלא ל. עשו לנו בעיות לצאת מהמדינהעלינו לארץ בעלייה המונית ו.  קילו מכיוון שהייתה קטנה יותר והיו לה יותר דברים70
כשהגענו לארץ עברנו ביציאה מהנמל . עצרו אותו' טיפ'כי מי שלא נתן , בכדי שנוכל לצאת' טיפ'אבי נתן , נשאר לנו הרבה כסף

ים לאחר מכן עברנו למחנה עול.  ימים10- כשעברנו בשער עלייה בו שהינו כ, וכך גם אחרי זה) חומר חיטוי(DDT מקלחת של 
ה תקופה התחלתי להבין קצת באות. גרנו שלוש שנים שם, מעברה בקרית אתאל משם עברנו. בעתלית שם נשארנו ארבעה חודשים

 בלוקוניםעברנו ל לאחר מכן . עוד שפהכך למדתיידיש וה יכולם דיברנו במעבריידיש מכיוון שסבתי דיברה עם אמי כדי שלא נבין ו
  .בקרית אתא

  
  בארץי על חייך  /נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  . מחזור ראשון'רמז'ותיכון סיימתי בבית ספר , 'גורדון' בבית ספר  עממי למדתי – המשכתי ללמודבארץ 

  .אחר כך התגייסתי לצבא ואחריו התחתנתי והקמתי משפחה
  

 


	                                         "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 



