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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  ללסקו 
   :שם פרטי

  דבורה

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 
                                            שוורץ

                                              בלועזית
Schwarz  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  דניסה

   בלועזית
Denisa                                          

:                     מין
    נקבה

   :לידהשנת 
14.4.1930 

  :  עיר לידה
                                                            'קורטיץ  

       בלועזית
  Courtitz'                                         

  :ארץ לידה
 רומניה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  אדולף שוורץ

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 )לא זוכרת שם משפחה בנעורים(אליזבטה שוורץ 

                                                :     לפני המלחמה מגורים קבועמקום 

  'קורטיץ

   בלועזית
Courtitz'                                         

  :ארץ המגורים

 רומניה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 כיתות ביסודי 4 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                            תלמידה   

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

  

      רומניה - ברהילה , ' , קורטיץ :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
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 בברהילה 

  :  תאריך השחרור
1944 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
  

1970 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

אני זוכרת . אני לא זוכרת הרבה מהתקופה שבה פרצה המלחמה', בעיר קורטיץ, ברומניה 1930שמי דבורה ונולדתי באפריל 

כיתות והדבר היחיד שאני זוכרת זה שהרסו את בית הספר ולא יכולתי  4למדתי רק ב, והייתי הולכת לבית הספר 9שהייתי בת 

  .ללכת ללמוד בולהמשיך 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

כשהוא יצא . חנויות שהנאצים לקחו אותן ואת אבא לקחו למחנה ריכוז 2שם היו  -גם בבוקרשט ,היו למשפחתי כמה חנויות

  .זה לא לקח הרבה זמן, שיחררו אותו והוא נסע לאחותו בברהילה ושם ששהה עד שנפטר, ממחנה הריכוז הוא היה מאוד חולה

אותי . אולי היה חלש, יודעת ממה הוא נפטראני לא , במלחמה לקחו אותו לטרנסניסיה, אבא לא חזר הביתה אחרי המלחמה

את בתי הספר של היהודים הרסו ובבתי הספר של הנוצרים לא הרשו לי , זרקו מבית הספר כי למדתי בבית ספר של נוצרים

הדודים שלי לא . הייתי בבית כל היום במלחמה עד שלקחו אותי גם לברהילה לדודים שלי ושם לימדו אותי מורים פרטיים.להיות

הם היו אנשים מבוגרים וגרתי אצלם כי אימא שלי החליטה לסגור את החנות , צו שאהיה חסרת השכלה והקפידו על הלימודיםר

  .ולעלות ארצה' שלה בקורטיץ

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

הוא לא מיד מצא לי מקום עבודה והוא היה מנהל באלי , כשנישאנו עברתי לעיר שלו. את בעלי והתחתנובברהילה הכרתי 

כ אני מצאתי עבודה בהנהלת חשבונות וכשהתחילו לארגן עליות לארץ ישראל "אח. זו הייתה חנות מכולת גדולה, מנטרה

הוא שאל , פון שרשמתי אותנו לעלייה לישראלבעלי היה באיזשהו מקום מטעם עבודתו כשסיפרתי לו בטל. החלטנו לעלות

ואני ביקשתי ממנו שלא ישאל אותי דברים כאלו בטלפון ובשובו סיפרתי לו שחבר שלנו שהיה מנהל " ?איך עשית את זה : "אותי

  .היינו מאושרים, במשטרה רשם אותנו לנסיעה

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, ית או התרבותיתפעילותך הציבור, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

ובעלי עבד בפיניציה מפעל לייצור זכוכית ואני כמנהלת חשבונות  1970לארץ עלינו בשנת , לצערי לי ולבעלי לא נולדו ילדים

הדירה הייתה גדולה וכשעברנו . יקיבלנו דירה בצור שלום בקריית ביאליק ושם גרה איתנו גם חמת. במקום שלא זכור לי שמו

ועכשיו הוא  -ובאמת ככה היה, שעוד ברומניה אנחנו אמרנו שניקח אותו עימנו לישראל, דירה לדרום קריית ביאליק אימצנו ילד

   .בני גר בכפר סבא ואנחנו מתראים מדי פעם, כשעברנו לגור ברחוב הגליל בעלי נפטר ממחלה. בני המאומץ

 



 

  לייבולירון : ראיון

   2013אפריל , קריית חיים

  


