" ְלדוֹרוֹת"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי :דורינה

שם משפחה :לביא

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס )גם בלועזית( במקומות המסומנים

שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה :חיים

בלועזית

שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה :דורינה

בלועזית Dorina

מקום לידה )ישוב ,מחוז( :בוקרשט

בלועזית Bukarest

שם פרטי של האב :דויד

שם פרטי ושם נעורים של האם :ציפורה אברמוביץ'

Haim

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

השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה:

בלועזית

שם נעורים:
מין:
ז/נ
ארץ לידה :רומניה

תאריך לידה:

שם נעורים של האישה:
Bukarest

מקצוע לפני המלחמה:

ארץ המגורים :רומניה

חבר בארגון או בתנועה:

מקומות מגורים בתקופת המלחמה )ישוב ,מחוז ,ארץ( :בוקרשט וגאלאץ ברומניה

האם היית בגטאות? אילו ומתי?
האם היית במחנות? אילו ומתי?
מקום השחרור :בוקרשט
האם שהית במחנה עקורים? שם המחנה?

מקומות/מחנות בדרך לארץ:

תאריך השחרור23.8.1944 :
לאן עברת/חזרת לאחר השחרור )ציין מקום(?

שנת עליה1950 :

שם האנייה )אם עלה בדרך הים(:
טרנסילבניה

נא ספר/י על קורותיך לפני ובזמן המלחמה
)ציוני דרך :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים
ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי
סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה ,פינוי/אווקואציה למרכז ברית המועצות(:
נולדתי בבוקרשט שברומניה להוריי דויד וציפורה .היינו חמישה ילדים .למדתי עד כיתה ג'
בפרוץ המלחמה הייתי בכיתה ג' ונאלצתי להפסיק את לימודיי .הסתתרתי עם משפחתי .אבי נלקח למחנה עבודה ,ואחי ,שהיה
אז בן  ,15נלקח לפנות הריסות אחרי הפצצה .בשנים  1939-1941שהינו בגאלאץ ואז חזרנו לבוקרשט .פחדנו לצאת לרחוב,
כי הגרמנים תפסו יהודים וחיסלו רבים מהם .אולצנו לתלות שלט מחוץ לבית ,המכריז שאנחנו יהודים .הקהילה היהודית
בבוקרשט עזרה לנו במזון כל יום .בתאריך  23.8.1944הגיעו הרוסים והחלו בביזה.

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
אחרי המלחמה לא הייתה לי אפשרות ללמוד ,ונשלחתי להכשרה לעליה .אחרי שנתיים ,במקום לעלות ארצה ,נאלצתי לחזור
לבוקרשט .אחי ואחותי עלו ארצה בשנת  ,1948ואני נשארתי עם אמי בבוקרשט.

נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
בשנת  1950עליתי ארצה לנמל חיפה .משם עברתי לשער עליה ושהיתי שם חודש .לאחר מכן עברתי לגור בחיפה אצל חברה,
עד שאמי עלתה ארצה ועברתי לגור איתה במעברה בכפר סבא .אחרי שנה הכרתי את בעלי ,ועברנו לגור במושב אלישמע.
מאז אנחנו גרים שם .לפני המושב עבדתי בחקלאות בשדה ורבורג ,וכשעברנו למושב אלישמע התחלתי לעבוד במשק שאני
ובעלי קיבלנו .החזקנו פרה ולול ,אך לא הצלחנו כלכלית .כיום יש לנו ארבעה ילדים ועשרה נכדים.

ראיון :רטנבך תמיר
מושב אלישמע .אוגוסט 2009
עריכה :אלינה נאור

