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  שאלון  לרישום קורות  ניצולי  השואה                        
  

  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של
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  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  לאה :שם פרטי  קנטי :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  COJOCARU בלועזית  קוויקארו: שם משפחה איתו נולדתי
 

  לאה :שם פרטי איתו נולדתי
                                                      

 Lea בלועזית
                                          

:                     מין
  נ

  : שנת לידה
1939 

 רומניה :ארץ לידה                                         BOTOSANI בלועזית                                                         בוטושאני : עיר לידה

  :משפחה של האב שם פרטי ושם
  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

 רומניה :ארץ המגורים                                        BOTOSANI בלועזית  בוטושאני          :מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

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

  

  : מקצוע לפני המלחמה
  )  מורה, סנדלר, 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
  

                                                                    רומניה: המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
   1945: תאריך השחרור

 
  במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו

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

  

 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
  

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :שנת עליה
  

1950 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  טרנסילבניה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  

נולדתי . בעיירה הייתה קהילה יהודית גדולה מאוד. רומניה לאבא חייט ולאימא עקרת בית בבוטושאני 1939נולדתי בשנת 

שהייתה , אחותי הגדולה. כבר בתור תינוקת ענדתי טלאי צהוב. ומיד עם לידתי כבשו הגרמנים את רומניה, ממש ערב המלחמה

אחיות  3 - ילדים 4היינו . כדי שלא יתפסו אותיודואגת לענוד עלי את הטלאי , הייתה יוצאת איתי לטיולים בעגלה, 12אז בת 

  . אני הקטנה מביניהם, ואח

  

  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

  

אימא נשארה איתנו וגידלה . הוא הוכה שם קשות. לקחו את אבא לעבודת פרך כדי לפתח ולבנות כבישים, כשפרצה המלחמה

  . אותנו בתנאים קשים מאוד

עם הכמרים  מפני שאבי ידע לתפור בגדי כמורה והיו לו יחסים טובים. לאחר תקופה הצלחנו לברוח עם אימי לעיירה קטנה

כשהגרמנים . לת כל יום צלוחית עם דייסהבהייתי מק. אותי הסתירו בעליית הגג. אחד הכמרים הסתיר אותנו בביתו, המקומיים

שהגרמנים נכנסים , בערך 3יש לי זיכרון מגיל . היו מכניסים לי לפה מטפחת כדי שלא אבכה ושלא יגלו אותנו, היו מתקרבים

  . בחסדי שמיים לא מצאו אותנו. והפכו את כל הבית, תנולבית של הכומר כדי לחפש או

אבל התגוררו בו חיילים רוסים שגירשו , חזרנו לביתנו. זה היה כבר לקראת סוף המלחמה, הייתה רגיעה קטנה 5כשהייתי בת 

מו מסננת כל הגב שלו היה מחורר כ. הוא היה מאוד חולה וחבול. אבא גם חזר הביתה באותה התקופה. אותנו למרתף הבית

  .מההצלפות שהצליפו בו

בזמן ההפצצות היינו רצים למרתף של השכן כדי . ונהרסו בתים ובניינים רבים, מדי פעם היו בחוץ הפצצות מהגרמנים

חולים פרצו לבתינו כשהם משוגעים לגמרי לבושים בסדין  2. והחולים ברחו, בית החולים לחולי נפש המקומי הופצץ. להתחבא

. שם התמקמנו כיומיים עד שהם יצאו. ואנחנו יצאנו החוצה לחצר, שברו והפכו אותו, הם התבצרו בבית. וליםהלבן של בית הח

  .שנה לאחר מכן 15הפחד שיתק אותי והשאיר בי רושם עד כ. סיטואציה שהשפיעה מאוד על חיי והיז

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  

במקביל התחילו תנועות ציוניות להתארגן . בבית ספר המקומי, 7כשהייתי בת ' נרשמתי לכיתה א. נסתיימה המלחמה 1945ב

ת אחי הבוגר ואחותי עברו למחנה בהרי הקרפטים מטעם תנוע". גורדוניה"כולנו היינו בתנועת הנוער . לקראת עלייה לישראל

בניגוד , 1947אחותי השנייה עלתה לארץ עם תנועת בני עקיבא ב. שם רצו להמחיש להם תנאי מגורים של קיבוץ, הנוער



 

בינתיים אני המשכתי בלימודים כתלמידה .הגיש אבי גם בקשה לעלות, מיד עם עלייתה של אחותי לישראל. לדעתם של ההורים

הם שכרו רב כדי שילמד אותי . זה הכעיס אותם מאוד, להתפלל ולהצטלב אך כשנודע להוריי שכל בוקר אני צריכה. מצטיינת

  . עברית ותורה כדי שלא אשכח את יהדותי

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

  

ואחותי חיכתה לקבל , לנמל חיפה" טרנסילבניה"עלינו עם אונייה בשם . יבלנו אישור לעלות לישראלק, 11כשהייתי בת , 1950ב

סנט "שהיינו כמה שבועות באוהלים במחנה עלייה בריטי בשם . הפגישה הייתה מחזה קורע לב עם הרבה בכיות.  אותנו

משם עברנו לבית של בן דוד . כמה חודשיםמשם העבירו אותנו למחנה בפרדס חנה ושם גם שהיינו באוהלים במשך ".לוקס

לאחר חודשיים עברנו לבית . והוא נתן לנו את המרפסת הסגורה שלו, הייתה לו דירת חדר שלא היה מקום להתמקם שם. ביפו

באותה התקופה גרנו בבית גם עם בעלה של . אבי עבד כחייט מהבית והתפרנסנו יפה. חדרים קטנים 4גדול  יותר ביפו של 

היה . גם דוד שלי עם ילדיו עברו לגור איתנו מפני שלא היה להם היכן לגור. הגדולה וסבתי שעלתה באותו זמן מרומניהאחותי 

וגם , קרובי משפחה וחברים רבים היו באים לבק. אהבנו את המשפחתיות ואת האווירה החמה. צפוף ועם כל זה היינו מאושרים

  . בבית ספר בית חינוך ביפו התחלתי ללמוד.הם היו שוהים אצלנו מפעם לפעם

וכיום יש לי דוקטורט , בנוסף למשפחה הרגשתי כל הזמן את הצימאון ללמוד. נכדים 8ילדים ו 3כיום אני נשואה ויש לי 

  .ה הנני שמחה ומאושרת בחיי למרות כל הקושי שעברתי"ב. בביולוגיה

  

  רבדוד פ: ראיון

  2013יוני , אשדוד

  


