
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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 אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  'לייבוביץ

   :שם פרטי

  יוסף

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, השאלה אינה נוגעת אלייךבמידה ו                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  'לייבוביץ

                                              בלועזית
Leibowitz  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  יוסף

   בלועזית
  Joseph                                        

:                 מין

 זכר
   :לידהשנת 

1932 
  :  עיר לידה

  פיאטרה ניאמץ

       בלועזית
  Piatra Neamt 

                                         

  :ארץ לידה

 רומניה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  'לייבוביץ) מנדל(מנחם 

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 פסיה כץ 
                                                  :   לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  פיאטרה ניאמץ

   בלועזית
Piatra Neamt 

 

  :ארץ המגורים

 רומניה 

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

 השכלה תיכונית

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

  :עהאו בתנו חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  "דרור הבונים"

   :  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

 פיאטרה ניאמץ
  :  תאריך השחרור

23/8/1944 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  פיאטרה ניאמץ

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1951  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "טרנסילבניה"



 

  אחרי המלחמה ועל חייך בארץ, במהלך המלחמה, י על קורותיך לפני המלחמה/נא ספרא

  

של מעורב של יהודים ו ת ספרעם מנהגים יהודים ולמדתי בבידי גדלתי בבית יהו. רומניהשבפיאטרה ניאמץ ב 1932שנת נולדתי ב

רק של  ת ספרושלחו אותנו לבי שאר התלמידיםהפרידו את היהודים מ 1939 היחסים היו טובים וגם האווירה עד שבשנת. גויים
בתוך בית הכנסת ס שהיה "המשכנו ללמוד בביה. בתקופת המלחמה מצבנו היה טוב יחסית .שבעבן  בסך הכלהייתי . יהודי העיר

אחרי המלחמה עבדתי עם אבא שלי  לקראת סוף המלחמה הפסקנו ללמוד מאחר והגרמנים נכנסו. ולא סבלנו כמו שאר היהודים 

עליתי לישראל עם אוניית  1947בשנת  .1944תי פעיל בתנועת דרור החלוץ הצעיר החל משנת יבמקביל הי. במפעל לניסור עצים
 .יהודים ניצולי שואה מרומניה 15,000יחד איתי היו עוד ". קיבוץ גלויות"או בשמה העברית " פאן יורק"נוסעים אמריקאית 

. הן נתקלו במשחתות בריטיות ים התיכוןל רהים השחוכשעברו הספינות מ. רץ ישראלהבריטים הפעילו לחץ שלא נעלה לא

עלו , סכםהחל משא ומתן בין הבריטים לבין מפקדי הספינות ולאחר שהושג ה, שחשש לגורל הנוסעים הרבים, גוריון-בהוראת בן
יצאה מטרנסילבניה באמצעות אוניה ש 27/2/1951-לישראל עליתי שוב ב. חיילים לא חמושים על הספינות וכיוונו אותן לקפריסין

הייתי פעיל . שלחו אותנו למעברות בבנימינההגעתי לחיפה ולאחר עשרה ימים  2/3/1951-ב. ימים לישראלשלושה והגיעה אחרי 

ל "והתגייסתי לצה 20הייתי בן  1/12/1952-ב. אבי נפטר ואני הייתי המפרנס היחיד .גם בארץ" וץ הצעירדרור החל"בתנועת 

 ההתשה ובמילואים הייתי גם במלחמת , ששת הימיםמלחמת , סואץמלחמת : מלחמות לחיל התותחנים ולקחתי חלק במספר

 1963- ב .ח צובה ועבדתי בעבודות שדה ומסגרות"ם השירות הסדיר התגוררתי בקיבוץ פלמובת. הכיפוריםיום מלחמת 

כיום אני  .1998חשמל עד  עבדתי בחברת 1969- ב .מיכל ואפרים, הקרולינ: שתי בנות ובן: התחתנתי ונולדו לי שלושה ילדים
המסר שלי הוא קודם כל הייה בנאדם . אני אומר קדיש על כל אותם יהודים שאין להם מי שיגיד עליהם קדיש. פנסיונר ונהנה מחיי

   .ואל תשכח לעזור לזולת
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