
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

  .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   אלבירה:שם פרטי   כהן:שם משפחה

  קופתההשואה ובתפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
                                               |וולול:  המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 1930: לידה נ/    ז  |:                                                המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                 מקום לידה                                              
                                                              |סרטה): מחוז, ישוב(

  רומניה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  רוזה:נעורים של האם  חיים:של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

                                                |סרטה):    מחוז, ישוב(

  רומניה:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  ני                                 חבר בארגוןמקצוע לפ
  :  או בתנועה:                                   המלחמה : לפני המלחמה

  מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                                 
                                                                          נדדתי ממקום למקום):   ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?      אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                
                                                                                                        

                                                             ?            אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                        

                                                                        בקאו:  מקום  השחרור
 

_|_ _|_ _אריך השחרור  ת

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

   וינה ונאפולי:בדרך לארץ
  

  שנת
 1959: העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

 )בדרך הים

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


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

, היו לי שתי חברות. היינו מעט יהודים. עם אמא ואבא)  אחיות ואח3( ילדים 4היינו . בכפר שלנו היו יהודים. לא הלכתי לחוגים
דודה שלי . אחרי בית הספר הייתי משחקת. לנו מסעדה ומכולתהייתה . גם המורים התנהגו בסדר. אחת מהן הייתה בת של כומר

אחותי הגדולה . אני הייתי הכי קטנה.  אחיות ואח בבקאו2לאבא היו .  אחיות ואח2לאמא היו עוד .  עיר קטנה ויפה- גרה במונשט
  .היה כבוד ליהודים. התחתנה בזמן המלחמה והייתה לה ילדה קטנה

  
  חמה י על קורותיך בזמן המל/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

   ):ועצותמקואציה למרכז ברית האוו/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
אבא נתן את המכולת . עקב כך נאלצנו לעזוב את הבית. שברו לנו את החלונות והרסו את הבית. יסטים'היו בחירות ויצאו הקוז

 5היו לנו . הם היו בשלטון במשך שנתיים. קיבל אותן בחזרה כשהלגיונרים עלו לשלטון, יסטים עזבו'וכשהקוז, והמסעדה לגוי
לקחו . הם הפכו את הבית אבל לא מצאו דבר. והגיעו לגיונרים ולקחו את אבא למשטרה, גוי הלשין עלינו לשלטונות, ים בביתאקדח

אחר כך הם חזרו אלינו הביתה ומצאו אקדח שאמא שלי . והיא אמרה שלא ראתה דבר, גם את אחותי למשטרה וניסו לתחקר אותה
הקצין אמר שיש . אחותי אמרה לקצין שתתן לו כמה דברים כדי שאבא שלי ישתחרר. לקחו את אבא שלי למחנה. החביאה בקופסה

הוא העדיף לא לצאת . עשינו הכול בפחד, מאז שחזר.  שבועות3אבא שלי חזר אחרי . חלודה על האקדח ולא ניתן להשתמש בו
לקחו . 20נלקח למחנה עבודה בגיל ואחי ,  אחותי הגדולה הייתה בבקאו1940בשנת . ואמא שלי נסעה לקחת סחורה לעיר, מהבית

לאחר מכן לקחו אותנו . ונשארנו שם בערך חודש, היינו הרבה אנשים שם. אותנו למונשט והלכנו לגור אצל אח של אמא שלי
גם .  בערב6-  בבוקר ל10יכולנו לצאת מהבית בין השעות . ושמו לנו טלאי צהוב, אמרו לנו לבחור איפה אנחנו רוצים לגור. לבקאו
היו לוקחים אותו למחנה ,  בערב6אם היו מוצאים יהודי ברחוב אחרי השעה . ברחוב הייתה משטרה. י האוכל היו הגבלותלגב

אמא הייתה אופה לחמים . אני ואמא עבדנו.  אבא נפטר1942בשנת . גיסי גם נלקח ושוחרר אחרי המלחמה. עבודה או בית סוהר
   . עלתה לארץ אחרי שבאה לבוקרשט תחת מסמכים מזוייפיםאחותי. אני חילקתי את הלחמים. ואני עזרתי לה

  

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

  . 1945הרוסים נכנסו בערך בשנת 
  .הילדים שלנו נולדו ברומניה. מעץחיינו בצריף .  בתנועת נוער1947הכרתי את בעלי בשנת 

 ליי ולוותר על האזרחות 10,000לשלם , היינו צריכים לחתום על מסמכים. ג" ק70הרשו לנו לקחת איתנו רק , כשעלינו לארץ
כשעברנו את הגבול של רומניה לקחו לנו את כל התכשיטים . בעלי כבר אז היה חולה. שמחנו שאנחנו עולים לארץ. הרומנית
  .והזהב

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
גרנו שם .  כשעלינו לארץ4הבת שלי הייתה בת . שהיה מורכב מצריפים של הבריטים" מחנה ישראל"גרנו ב, כשהגענו לארץ

 שנים 9ולאחר מכן גרנו .  שנים8נשארנו שם , עברנו לגור לרמת יוסף.  לקבלת דירהכל יום שישי השארתי בקשה. במשך שנה
. היה קשה לעשות עוד ילדים. 54 ואחת בת 59אחד בן :  ילדים2יש לי . אני עבדתי קצת בפרוות ובעלי עבד בתור נגר. בנאות רחל

. 7הנין הגדול בן .  נינים והנין העשירי בדרך9, נכדים 8כיום יש לי . הבן גר בנאות רחל בבית הישן.  שנים36אני גרה בארץ כבר 
  .17הבת התחתנה בגיל 
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