
 

  "ְ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
  לאה  אברמוביץ

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

   Yusuf    יוסוף  יוסוף 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Leah 16.11.09 נ / ז     לאה  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Dorohoi רומניה  דורוחוי 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  רוזה  רופו
  ):   המלחמהנשואה לפני/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Dorohoi רומניה  דורוחוי 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

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

 טרנסניסטריה
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  לאגה

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1943 לאגה

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

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

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(

 .  בעבודות ידתי עבד. בבית הספר שנים7למדתי 
  

  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 

 בבית נוהתגוררויה טררנסניסטעברנו לעיירה ב . אחיי6הבוגרת ביותר לפרנס את ההורים מתו עקב מחלה ולכן נאלצתי בתור 
כאשר כבר היה לנו אוכל הוא ,  חרפת רעב סבלנו, בחורף היה מושלג ומאוד קר,חיינו חיים קשים. עם מספר נוסף של משפחות

היו ימים רבים בהם לא חזרתי  .תפרנסכפפות כדי לנסות ולהוהייתי סורגת גרביים . היה לחם מעופש וקליפות של תפוחי אדמה
מעט אוכל למשפחה אך  -  הימים אחי הקטן הלך לשוק כדי לבקש נדבותאחדב .אל ביתי והייתי נשארת לעבוד בבית של אנשים

 משכניםאחותי הלכה יום אחד לבקש נדבות  .הוא היה כל כך רעב ולא הצליח להתאפק ואכל את כל המזון בדרכו חזרה הביתה
עבדתי קשה כדי לממן את הטיפול באחותי אך בסופו של דבר היא נפטרה  .קשהאותה ליה כלב של הגרמנים ופצע והתנפל ע
  .מן הפציעה

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
 . ומשם עלינו לארץוהתחתנ ,גורר בבוקרשט שם הכרתי את בעלילאחר המלחמה עברתי להת 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
בתפירת עבדתי  לאחר מכן .מטפלת בילדיםכעבדתי בתל אביב ולאחר מכן בהדסה . התגוררתי באבן יהודהו '65עליתי בשנת 

  . שעובדת כיועצת פרסום ילדים2 נשואה עםיש לי בת אחת  .פרוות
  
  
  

  אור ליברמן: ראיון
  2009אוקטובר . נתניה

  
  קרן אלמוג: עריכה
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



