
 

  "ְ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

   :שם משפחה  :שם פרטי
  ליזה  ליברמן

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

     Goldstein  גולדשטיין  גולדשטיין 
:       מין   :לידה תאריך  :קופתההמלחמה או בת שם פרטי לפני   בלועזית

     Liza 12/8/1928 נ / ז     ליזה  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Bucureşti רומניה  בוקרשט 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Bucureşti  רומניה  בוקרשט 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

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

 רומניהחווה ב
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1942 בוקרשט

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  פוליאנ 1965  
  
  
  

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


 

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

 . כיתות בבית ספר יהודי אינטרוקצואנה אברהם גולדפרנבלט7למדתי כ " הייתי בגן של יהודים ואח. אחים4במשפחה היינו 
' ענים ואנחנו היינו מסום וציויגהיו הרוב בסביבה שבה גרתי  .לה מאודה חותאימי הייונכה ח בכיס המרה והיה ועבר ניתאבי 

כל אחד היה  .מרקממנו שלד של אווז ואימי היתה מכינה קונה הייתי , כשהיה לי קצת כסף .ניהןימשפחות יהודיות שחיות ב
 .תמורת כסף בתים יקיתניוקניתי עבור אנשים דברים , חתכתי קרשים. נאלצתי לעבוד בתור ילדה  .אוכל מפרוסת הגרון

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /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

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
 וףקילעבדתי ב חודשים בחווה ו9 במשך הייתי. באו לשם בגרמנים ולקחו אותי משם. גויים ויהודים, מטה עם צועניםסהייתי ב

באחד הימים  .כי מאוד אהבתי כלבים, נתתי לכלביםשקיבלתי אוכל את מעט ה. במכבסה של הגרמניםגם  יעבדת .א"תפו
ברחתי .  איתם הכלבים ברחו ואני.חתכתי את חוטי הברזל של החוה שבה הייתיו, א"תפואיתו את ההסכין שקילפתי לקחתי את 

. תדחוהייתי מאוד מבולבלת ומפ .ם אוקראינהכנראה ע,  הלכתי עד שהגעתי לגבול.קליפות וכל מה שמצאתימ ניזונתי .ליער
עד שהגעתי . קט שלי הייתה הכרית שלי'הז. עליתי על רכבת וסגרתי את עצמי בבית השימוש מהלילה ועד למחרת בבוקר

כשהגעתי הביתה אמא שלי התעלפה .  ובזכותם הגעתי הביתהרות לי10 השגתישם  .ירדתיולתחנת הרכבת בבוקרשט צפון 
וגם . היו לה מים בכבד, אימי הייתה חולה מאוד באותה תקופה .לפנותולא ידעו לאן ,  שגנבו אותיו חשבהוריי .כשראתה אותי

והייתי ,  בערב10בית רק אחרי השעה ההרשו לנו לצאת מ . עבדתי בכל דבר אפשרי.אבי היה חולה ואני פרנסתי את המשפחה
 .יוצאת כדי לקנות מצרכים כמו לחם

  

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

אחר כך עבדתי בבית מלאכה  .למדתי לעשות גלגלים עם שיניים ועבדתי במקצוע שנים רבות, ממנה התפרנסתיעבודה ה בזכות
ד יותר במקצוע כי הייתי לא יכולתי לעבו .עד שאמא שלי  נפטרה ואז איבדתי את המרץ, וגם במשרד הפנים של המשטרה
שם , במחלקת טקסטיל,  בבית חרושתסידר לי עבודהמישהו שהכיר אותי , לאחר שנתיים .רועדת ובמקצוע הזה צריך דיוק
התאמתי צבעים וכל , צבעבמפעל במחלקת לאחר מכן נכנסתי לעבוד . אז למדתי מתמטיקה ,הייתי צריכה לדעת מתמטיקה

אחי . כחלק מהעבודות אני ואחיי היינו גם מנקים שלג מהרחובות .אבי נפטר, מות אימישנה לאחר  .זאת עד שהגעתי ארצה
  .רשמו שאינו כשיר לעשות צבאבדקו אותו ולצבא בבוקרשט התגייס  כליות וכש4נולד עם 

 רצה הגעתי א, )לא זכורה לי שם האוניה(אוניה לארץ ישראל עליתי על שם הייתי כשבוע ומשם , פוליאהגעתי מרומניה לנ
 .11.5.1965-ב

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
יום  .מנהל מאפיית דוידוביץשעבד כבחור עירקי  הכרתיובמעברה ,  באתי לארץ לבד.במעברהתחילה רץ גרתי אכשהגעתי ל
מישהי מהחנות ממול אמרה לי , כשחיכיתי שהחנות תפתח. כדי שיהיה זוג, י שניכלקנות תוהחלטתי י וכ תו הביא ליאחד הוא

לגור בלי חתונה ולכן , בתחילה גרנו יחד ללא חתונה אך אמרו לנו שזה לא יפה .זה היה בעלי לעתידו, לך בחור טובאכיר אני 
נשלח ללמוד ובבחינתו , גלל שאחי עבד בחברת מים בבוקרשטהקשר שלי עם משפחתו של בעלי התנתק ונהיה כך ב .התחתנו
שלח לו עטים ורציתי לבקש מגיסו של בעלי שעבד באוניות אשבו ביקש שאני , שלח לי גלויה, כדי להיות מהנדס האחרונה

ווה הייתי סגורה וחייתי עם תק, תבקראו לי גנ, המשפחה שלו התייחסה אלי רע .והם לא הסכימו שישלח לו את החבילה
היו לו רק מיטה , כרתי את בעליהכשובניקיון , עבדתי במאפיה .אך הם רצו רק לנצל אותי ואת כספי, שיקבלו אותי כמו שאני

, כסף שקיבלתי פעם אחת, ללא רשותיממני  ובעלי ובתו לקח .מיטה עם מזרון ועוד, ארון, הלכתי וקניתי כסאות. מברזל ושולחן
 .בעלי היה מגביל אותי מבחינה כספית, בנוסף. וטסו להולנד ואני נשארתי ללא הכסף הזה, על היותי ניצולת שואה מגרמניה

רופאים , טיפולים, הייתי הולכת איתו לבתי חולים, טיפלתי בוולמרות מה שעשה לי , 1995-נפטר בולה מאוד בסרטן בעלי ח
 . כי הם ניצלו אותי,לאחר תקופה ניתקתי קשר עם משפחתו של בעלי. ואז נשארתי לבדי בביתי .ועוד

 .כרגע אני חולה ומצבי הפיזי קשה . כאשר כבר לא אהיה כאן"ליבי"החלטתי לתרום את הבית שלי ל
  
  
  



 

  אנה גולין: ראיון
  2009אוקטובר . קרית אתא

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "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 



