
 

  "ְ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 , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  לנדא :שם משפחה
  

  בת שבע :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

         לייפר:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Laifer בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Cheva בלועזית                                                      שייבע  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

   :לידה תאריך

   רנוביץ'צ ): מחוז, ישוב( ם לידהמקו
                                                              

 Czernowitz בלועזית
                                                           

  רומניה :ארץ לידה
 

  ולנדררייזל יכט ה :שם פרטי ושם נעורים של האם  יצחק משולם :של האב שם פרטי
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                        דרבן:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   
  רומניה :ארץ המגורים                                 Darabani  בלועזית 

  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

   רומניה וטרנסניסטריה):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                       
                                                                           

 ודורוחוי' לוגוג ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

      יו ומוגילב'טרגוג?  אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

        מוגילב:   מקום  השחרור
 

 4.1944  :יך השחרורתאר

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

  
 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1947 :עליה שנת  בוקרשט ברומניה וקפריסין :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  עצמאות
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים ,סביבה, משפחה: ציוני דרך(
אמי הייתה שם אבי היה הרב הראשי ו, יירה דרבןלאחר מכן עברנו לע. רנוביץ להוריי יצחק משולם ורייזל יכט הולנדר'נולדתי בצ

  .הייתה לנו מטפלת. הייתה לי אחות גדולה ממני בשלוש שנים. עקרת בית

  
  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; להצלתך ופן משמעותיבאסייע 
עזבנו את . כי הולך להיות מסוכן בגלל המלחמה, טענו שזה לטובתנו. 1940בשנת , הייתי בת חמש כשגירשו אותנו מביתנו

. שהיה לפני כן במחנה עבודה, אלינו אבישם הצטרף . יו ומשם ללוגוש'העבירו אותנו למחנה טרגוג. ביתנו ורכושנו מאחור
לאחר  .ביום כיפור, אך בגלל מחסור במזון נפטרה כמה חודשים לאחר מכן, שם נולדה אחותי הקטנה. מלוגוש נסענו לדורוחוי

  . 1944עד תחילת שנת  1941שם שהינו משנת . מדורוחוי גורשנו למוגילב שבטרנסניסטריה .מכן הוריי נפטרו ממחלות ורעב
  

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

 18בת הייתה איתנו בחורה . וכך אחותי ואני חזרנו ברכבת לרומניה, )וינט'כנראה מטעם ארגון הג(הילדים נאספו בטרנספורט 
היא לקחה עלינו  .כיון שהייתה קשורה מאוד לאמי, תהיא הגיעה לבקר כל יום לעשות עבודות בי. שהכרנו עוד לפני המלחמה

  . יחד איתנו היה דוד מבוגר שלה. צריף של עובדים, גרנו במה שנותר מביתה. חסות
ז הוא הגיע א. אך אנחנו לא רצינו לגור עם סבתנו החורגת, רנוביץ ורצה שנצטרף אליו'סבי מצד אמי התגורר עם אשתו בצ

אחת ברחה לאנגליה , מאשתו הראשונה היו לו עוד שתי בנות. הוא הגיע עם אשתו וילדיו. לדרבן והיה רב ראשי במקום אבי

אז הוא . גם אני ואחותי גרנו איתם שנה או שנתיים. סבי שיפץ את הדירה של הוריי וגר שם עם משפחתו. והשניה עלתה ארצה
אנחנו  –ולכן כשסבי עלה ארצה עם משפחתו , היא לא ידעה שאחותי ואני איתו. רה בארץבזכות בתו שג, קיבל אישור עליה

זה  –היא לקחה אותנו למוסד של הרב מסקולן בבוקרשט . חזרנו לגור עם אותה בחורה שלקחה עלינו חסות. נשארנו ברומניה
  . 14ואחותי הייתה בת  11אני הייתי בת . היה מעין בית יתומים

. בכניסה לארץ עצרו אותנו האנגלים ושלחו אותנו לקפריסין". עצמאות"ושם עלינו על האוניה , לאיזה מקוםמבוקרשט נסענו 

  .אחותי עלתה ארצה רק אחרי קום המדינה. ואז נתנו לילדים הצעירים יותר לעלות, הייתי שם ארבעה חודשים
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

אני נכנסתי . שם חילקו אותנו למוסדות, ממחנה העולים הוחזרתי לכרכור. הגעתי לכרכור ונשלחתי למחנה עולים ברעננה
בתל " דררמת ה"ואז עברתי לפנימיית  1948-1949הייתי שם בשנים . בנות מרומניה 18שם היינו , ברעננה" ביתנו"למוסד 

בשלב מסוים התחלתי לעבוד כמטפלת אצל מנהלת ". בית יעקב"בבקרים עבדתי ואחרי הצהריים למדתי בתיכון של . אביב
בינתיים חליתי בשפעת . לימדתי בלוד ובראשון לציון. 16הייתי אז בת . ואחר כך הפכתי לממלאת מקום בהוראה, הפנימיה

 1954בשנת . כך השלמתי את הבחינות וסיימתי את לימודיי, מודים אקסטרנייםעבדתי בימי ראשון ולמדתי לי. ונחלשתי מאוד
  .כיום יש לי ארבעה ילדים. קיבלתי תואר כשהייתי בהריון עם ילדי השלישי. התחתנתי ועברתי לירושלים

  .הגשמתי את חלומו של אבי שאהיה מורה

  
  

  
  אדיבהילה : ראיון

  2010יולי  .ירושלים

  
  אלינה נאור: עריכה

  

 


