
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  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

  וינר  :שם משפחה

  

  פנינה  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           'ליבוביץ: איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
  

 
  פאולינה  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
                                          
:                     מין

 נקבה
  29/10/28 :לידהשנת 

 
  בוטושאן:  עיר לידה

  

       בלועזית
                                           

  רומניה  :ארץ לידה

 
  ' אברהם ליבוביץ :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  שרה :האם שם פרטי ושם נעורים של

 
                                                   בוטושאן:  לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
 

  רומניה  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 יסודי

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה

  

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

  

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

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  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, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  1947סוף דצמבר 

  :עליה שנת

  

1948 

  :ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  יורק  - ןפ



 

  .המלחמה ובזמן י על קורותיך לפני /אנא ספר

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

   
לצבא ולעבודות בתחילת המלחמה לקחו את אבי . תי בת עשר ולמדתי בבית ספראני כבר היי 1938כשהמלחמה החלה בשנת 

  . 1945בשנת , פרך והוא חזר רק בסופה

  

  .מתוך המלחמה ועד היוםי על חייך  /נא ספר

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

  

  .שבה נסעתי להכשרה לעלייה לארץ 1947התחלתי לעבוד בתפירה עד שנת , בתום המלחמה

בפסח באוניה פן יורק הגעתי לארץ  .1928במקום  1938 בשנים לי כתבו .ההגעתי לקפריסין ושם הלכתי לוועד 47דצמבר בסוף 

 ,הלכנו לאכול בחדר האוכלביום שישי בערב  .למחרת לקחו אותי לקטוף עגבניותבבוקר ואותי לבית אלפא  מנתניה לקחו. לנתניה

   .מופקרותשאנחנו ואמרו בחורות  שלושעמדו ובכניסה התביישנו להיכנס בגלל הלבוש 

זיב אכמ .כמה חודשים שם נשארנו הגענו מאלונים לאכזיבוהתחתנו  48ב. י באלונים והוא הכיר לי את יוחנןנסעתי לבקר את אח

אחרי הרבה שנים והייתי מטפלת בילדים  ,מעכו עברנו לקריית חיים .בתי הבכורהשם נולדה לי , עברנו לעכו וקנינו בית חדר

  .עד היוםשם אנחנו גרים תי הגדולה העבירה אותנו לגבעת אבני בואסטמה קיבלתי 

  

 

  הסיפור נכתב על ידי פנינה ויינר

  2013אוגוסט , גבעת אבני

  


