
 

  "ְלדֹורֹות"                                  
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                             

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                    
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

 www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  

  יוםושם פרטי כשם משפחה 

  אוה :שם פרטי  דנון :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  חיימוביץ: נולדתי שם משפחה איתו

  
 Haimovich בלועזית

:                     מין Eva בלועזית  אוה :שם פרטי איתו נולדתי

 נקבה
  : לידה שנת

1930 
  בוקרשט :עיר לידה

  
  רומניה:ארץ לידה Bucarest בלועזית

  :שם פרטי ושם משפחה של האב
  יצחק בר חיימוביץ

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 רוזי פילפ

  בוקרשט: ום מגורים קבוע לפני המלחמהמק
  

  רומניה :ארץ המגורים Bucarest: בלועזית

  : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  ספר עממיבית 
 

  : מקצוע לפני המלחמה
  ) מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

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

  :    מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  )            שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                           
  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

  

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  

 בלועזית
  

  בוקרשט  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
  1945מאי 

 
  במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
  

  :שנת עליה  ממתי עד מתי ציין, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

1951 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  נסילבניהטר



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

אח , גרתי בבוקרשט עם ההורים. פועלים 2000מנהל בית חרושת של ברזלים שבו עבדו כ אבי היה . גדלתי בבית מאוד עשיר

כל האחים . סנתר בקונסרבטוריוןוכן למדתי פ פרס תבבילמדתי . היו לנו חיים טובים לפני המלחמה, ואניגדול אחות גדולה 
אמי הדליקה נרות בשבת ואורח החיים היה יהודי . תחגגנו את החגים היהודיים והלכנו לבית כנס. חד היינו מנגנים קונצרטיםבי

  .מסורתי

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):אולי למי עזרת במי נעזרת או, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור,או בהתנגדות בריחהב
  

לקחו את אבי לבית החרושת והכריחו אותו לצלצל , חיילים 40 או 30-כלביתנו עם פרוץ המלחמה המפלגה הפרו נאצית נכנסו 

אותנו . ליבראליתלפקידים היהודים לבוא למשרד וכך כלאו אותם במקום במשך מספר ימים עד שהם שוחררו בידי מפלגה יותר 

ליהודים אסור היה לצאת מהבית אלא רק בשעות מסוימות והגברים הלכו לעבוד  .השאירו בבית תחת שמירה של שוטרים

בכל רומניה נשלחו יהודים למחנות ריכוז חוץ מבוקרשט שמשם לא . המפעל עבר לבעלות של הגויים". שחורות"בעבודות הכי 

  .נשלחו למחנות ריכוז

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךור וחזרהשחר(
  

אחרי שנחתם הסכם עם  1950ממשלת רומניה נתנה אפשרות ליהודים לעלות בערך בשנת . החלום שלנו היה לעלות לישראל

ג שהותר להביא "ק 40למעט ניתנה בתנאי שתשאיר את כל הרכוש  ההוויז. רומניה וישראל שילמה כסף לממשלת רומניה

  .רופאים ואחיות, היהודים ברומניה היו ברובם ברמה סוציו אקונומית גבוהה ובעלי מקצועות חופשיים כמו מהנדסים. שראללי

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):לדורות הבאים

  
האחיות . אני הגעתי עם ההורים. קבלנו בכפר נחמן שטח באוהל שם גרנו כחצי שנה עם עוד משפחה 1951בשנת הגענו לארץ 

לעלות  לבעלי השכלה גבוההשלי הגיעו יותר מאוחר בגלל שהבעלים שלהם עבדו כמהנדסים וממשלת רומניה לא רצו לתת 

  .בנו לנו צריפים והיינו מאושרים אחרי חצי שנה .לארץ
היינו . חיל האוויר כפסנתרנית תזמורת חיל האוויר כשנה אחת ופגשתי את בעלי לעתיד ששירת במשטרהשירתי ב 1952ב 

התחתנתי . עורים פרטייםהתקשרו אלי מבתי ספר של בלט וניגנתי בפסנתר וכן נתתי שי. חיים במעברה בתקופה של הצנע

  .1953בשנת 

  

  

  איתן אפרון: ראיון

  2013אוקטובר , יפו -תל אביב


