
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

                                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה  :שם פרטי

  לאון  נטע

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                    יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס      

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה  בלועזית
                                               NUTA                                               נוטה

:       מין   בלועזית    :לידה תאריך  :מה או בתקופתההמלח שם פרטי לפני
 LEON                            ז  06.02.1934 נ /                                                            לאון

    : לידהעיר  :ארץ לידה   בלועזית
 רומניה                                                             דורוחוי                                    

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 מרים  ינקו

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

 
, תיכון, יסודי (:לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

                                      )אוניברסיטה
 

    ):  ארץ, מחוז, שובי( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  מוגילב,טרנסניסטריה 

                                                                                                                
  :ציין את שמו, במידה והיית בגטו

         בלמוגי
                                                                                                                                                      

                                                                                               ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                               :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
            מוגילב 

 
1944 

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  דורוחוי

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות  :עליה שנת  :)עלה בדרך היםאם  (שם האנייה
 1964  פלמיניה

  
  

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(

  . עבדו במסחרהורי.הייתי הבן שלישי מבין ארבעה אחים ואחיות ,  בדורוחוי שברומניה1934נולדתי בשנת 
היהודים פחדו לצאת , הורי לא נתנו לי ללכת לגן, חיינו בפחד מהרומנים בעיר, עוד בילדותי בלטה האנטישמיות ברומניה

  .לרחובות
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פקידים פעילות ות, 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 משמעותיסייע 

היינו . ודה כדי לעזור בפרנסה ולהביא לחם הביתהכל ילד ידע שעליו לצאת לעב. מתקופת המלחמה זכור לי שהיינו בגטו מוגילב
  . אדמה-אוכלים אפילו קליפות של תפוחי

  . הם נורו למוות, כחמש משפחות,לחמה אבדתי את דודייבשנה הראשונה למ
  . נורהבמשך עשרות קילומטרים ומי שלא עמד  , הם הצעידו אותנו למוות,ב לכיוון הנהרלממוגיהגרמנים לקחו אותנו 

 במהלך ההליכה ראיתי שהחייל , לי קר כי לא היו לי מספיק בגדיםהייתי רעב והיה, לא היה לי מספיק כוח, שמונההייתי בן
  .כך ניצלתי, הגרמני לא מסתכל והצלחתי לברוח מהשורה

  

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

  .אחיי ואשתי שנולדה במוגילב,  עליתי ארצה עם הוריי1964בשנת 
  .שבע-הגענו לעיר באר

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
שנה וחצי מאוחר יותר עזבתי .יתי כסף מהסוכנות היהודית והקמתי עסק לצילום עם שחרורי לוו, ל" התגייסתי לצה1965בשנת 

  .כ פתחתי יחד עם שותף שתי מסעדות בקניון בעיר"אח, את התחום והתחלתי לעסוק במכירה של דגים
.  בקנדהבתי הגדולה רופאת שיניים ובתי הקטנה מרצה לגיאוגרפיה, בני הבכור עובד בענף המזון, נולדו לנו שלושה ילדים

  . ממחלה קשה1992אשתי נפטרה בשנת 
  .שבע עם בת זוגי-מתגורר בבארכיום אני ,  יצאתי לפנסיה2001בשנת 

  
  
  

  אנאל דידי: ראיון
   2012מרץ , שבע -באר

  

 

 


	                                        "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 



