
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  גולדנברג 

  :שם פרטי

  ליקה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  גולדנברג                                             

  בלועזית
                   

GOLDENBERG                           

 :שם נעורים

   בלועזית                                                          :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

   :לידה תאריך
29/3/39 

  יאסי   ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

   בלועזית
                   IASI                                        

  :ארץ לידה
ROMANIA 

  :שם פרטי ושם נעורים של האם  גולדנברג מרק :של האב שם פרטי
 אושו דבורה'צ

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/ל האישהשם פרטי ש
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                    :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

  יאסי                 
  :ארץ המגורים                              IASI             בלועזית

  

 רומניה
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

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

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

  :                                                                     מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

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

  

הגעתי לנאפולי , איטליה-נאפולי :בדרך לארץ מחנות/מקומות
הגעתי באונייה והיתה עצירת ביניים באיטליה לפני ,איטליה 

  העלייה לארץ

   :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1962 :עליה שנת
  

  לא זוכר



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /ספרנא א

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  

  נולדתי עם פרוץ מלחמת העולם אין לי מידע לפני המלחמה

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, וגירושמעצר : ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):צותועמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 
  

בכדי להציל ,רוסיה,עם פרוץ המלחמה בפרוץ המלחמה עזב אבי את רומניה וברח לעיר הולדתו אוקראינה 1939נולדתי בשנת 

הגיעו הנאצים והוא נלקח למחנה  זמן קצר לאחר הגעתו לאוקראינה,יתה אתנו לא הסכימה לעזוביאת עצמו אמי שמשפחתה ה

החיים היו קשים מחסור .הוא יצא מרומניה לקנדה ושם נשאר עד סוף ימיו,ולאחר מכן לא התאחד עם אמי ואני,ריכוז

   .לא הורשו לצאת מהבית אלא בשעות מסוימות היהודים ,ועוני

  

את ,לקנות מזון כי לא היה איפה לקנות הגויים שיתפו פעולה אמי  הייתה מחכה לחקלאים שהיו באים לפעמים והייתה באה 

למחנה עבודה בכפייה היו בלילות  ו ביאסי לא לקחו נשים וילדים אבל הגברים נלקחו הכסף קיבלה ממכירת תכולת הבית שלנ

  .הפצצות של מטוסים אמריקאים אז התושבים בנו מנהרות והיינו בורחים לשם

  

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

  התחלתי ללמוד בביס עממי נוצרי,קשים עוני ומחסור לא היתה עבודה היהודים לא התקבלו לאף מקום עבודה  החיים היו

   שנים 4הלכתי ללמוד טכנאות רכב במשך  14בגיל היו לי חברים יהודים בלבד ,ושם היהודים סבלו מקריאות גנאי ומכות

  .ואז הכרתי את אשתי פאני.ד והתחלתי לעבוד במוסכים של משרד הבריאותסיימתי ללמו 18בגיל ) שנים 4(

  .שנים 8מרגע הגשת הבקשה ועד קבלת ההיתר חלפו ,הגשתי בקשה להיתר עלייה לארץ 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

עליתי לארץ עם אמי ובאונייה שליחי הסוכנות שכנעו אותנו לגור בנצרת עילית כשהגענו לנצרת עילית קיבלתי  1962בשנת 

  .לא הייתה רצפה וחשמלקשה את ההגעה לנצרת עילית קיבלתי קשה את ההגעה למקום מבודד נכנסתי לדירה דרך  פיגומים 

  1939אני יליד  1995התגייסתי למשטרה ושרתתי כקצין עד 1965וב,עלאחר תקופה מצאתי עבודה במוסך בקיבוץ מזר

  .בנות וארבעה נכדים 2ועובד עד היום כקצין בטיחות יש לי 

  

  2014מרץ , מגדל העמק, ליאוניד רוזנברג: ראיון

  

 


