
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   י'מוסקוביצ :שם משפחה

  

  מינה  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

            '   לבוביץ :איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
  

Leibowitz 
  מינה  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
 Mina                                         

:                     מין

 
  1927 :לידהשנת 

 
       בלועזית  פיאטרה  ניאמץ:  עיר לידה

 Piatra Neamt                                          
  רומניה  :ארץ לידה

 
  ' יאנקו לבוביץ :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  רבקה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                   פיאטרה  ניאמץ:  לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Piatra Neamt 

  רומניה  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה יסודית

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  /תלמידה 

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

  "השומר הצעיר"

  רומניה  :  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
  

"              ניאמץ בדיוק התחבאנו במרתף בפיאטרה"   :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו לאחר (

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1964 
: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

, במטוס לאוסטריה עם עצירה באיטליה

ומשם אוניה לחיפה במסע שערך חודש 

  . לערך
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

אחותי , אחים 3היינו . מא הייתה עקרת ביתיאבא שלי היה פועל וא, היה בית כשר. היינו כמו כל בית יהודי, בבית בו גדלנו

 ולאחר מכן עברתי לבית ספר', למדתי בבית ספר יהודי עד כיתה ה. היו גם מספר דודים שחיו בקרבתנו. אני ואחי הקטן, הבכורה

היא הודיעה לנו , נכנסה המורה ואמרה שכל מי שיהודי שיצא החוצה, באמצע השיעור, במהלך הלימודים' בכיתה ו. של גויים

אני זוכרת , התחיל הסבל של המלחמה, ומאז. ושאסור להם ללמוד בבית ספר זה יותר, שלכל היהודים הלימודים הסתיימו

  ." לקחו אותנו למחנה עבודה ששמו לא זכור לי, מה שבועותלאחר כ. שמאותו יום החיים שלי נהיו קשים יותר

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):אולי למי עזרתבמי נעזרת או , האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

זכור לי שלקחו אותנו למחסן ושם אמרו לנו שזאת . 12בעודי בת , לאחר שלקחו אותנו למחנה העבודה הופרדתי ממשפחתי

אני זוכרת שעבדנו . שם הכריחו אותנו לכבס ולעשות תיקונים במדי הנאצים. מכבסה ופה אנו הולכים לעבוד בתקופה הקרובה

ואפילו , בית נטוש, כגון מחסן, ה לנו מקום קבוע לישון ובכל לילה היינו מוצאים מקום אחר לישון בוובלילה לא הי, מבוקר ועד ליל

היו לנו חששות ופחדים שהנאצים והרומנים יאנסו , וכך גם כל הבנות שהיו איתי, בלילות הייתי פוחדת להסתובב בחוץ. ברחוב

ולפעמים המזג אוויר , לא היו לנו הרבה בגדים והיה קר, ן המלחמהאני זוכרת שבזמ. מכיוון שדברים כאלה קרו כל הזמן, אותנו

. היינו מאוד רעבים וכמעט אף פעם לא היה מה לאכול. והמרדף אחרי האוכל היה יומיומי, לא היו לי נעליים. 30היה מגיע למינוס 

  ." ניסיון לשרודהתעסוקה העיקרית שלי הייתה ה. עברתי למספר מקומות שאיני זוכרת את שמם, במהלך המלחמה

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

ולאחר כמה , החלה להישמע שמועה שנגמרה המלחמה, מחשש שיאנסו אותנו, באחד הימים כאשר בדיוק התחבאנו במרתף

, שם התאחדתי עם שאר משפחתי. פיאטרה, חזרתי לעיירת הולדתי, כשהיא הסתיימה. ימים התברר שבאמת נגמרה המלחמה

אך היו מספר חששות מכיוון שהוריי . עלה רעיון לעלות לארץ ישראל, לאחר מספר שנים. הוריי ואחיי, שלמזלנו כולם נשארו בחיים

הייתה , שהקשה על החלטתנו לעלות לארץדבר נוסף . וחששנו שהם לא ישרדו את המסע הארוך לארץ, היו כבר מאוד מבוגרים

שאני , לבסוף הוחלט. ולא רצתה להשאיר אותם שם לבדם, שאחותנו הגדולה הייתה מאוד קשורה לסבא ולסבתא שחיו ברומניה

נתקלנו במספר קשיים לעלות לארץ , כשהגענו לסוכנות היהודית. נשארים ברומניה, ואחותי, סבי וסבתי, והוריי, ואחי עולים לארץ

  .קיבלנו את האישור לעלות ארצה 1964ורק בשנת , מכיוון שלא נתנו וויזות לארץ ישראל
ולאחר זמן . עבדתי כפועלת יחד עם בעלי. יעזור לי אם אני לא אעזור לעצמיואף אחד לא , הבנתי שחיי בידיי, כאשר הגענו לארץ

 .נפשות 5קנינו בית ברחובות והקמנו משפחה בת , קצר
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