
 

  "ְ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 . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

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

  www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

  ליבוביץ :שם משפחה

  

  רינה :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           פלדמן: שם משפחה איתו נולדתי

                                            

                                             Feldman בלועזית
  

 
  רינה :שם פרטי איתו נולדתי

  

 Rina בלועזית
                                          

:                     מין

    נ/ז
  1938: שנת לידה

 
   בקאו: עיר לידה

                                                              

      Bacau בלועזית

                                           

  :ארץ לידה

 רומניה
  לזר  :שם פרטי ושם משפחה של האב

  

  חיה וררו :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    בקאו: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

 Bacau בלועזית
 

  רומניה :ארץ המגורים

 
   :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(

  

     רומניה, בקאו: 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
  

                                                                    בקאו :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו והיית במחנה עקוריםבמידה 

גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  )ואיטליה

 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנת עליה

 
1963  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

או  בריחההשתתפות ב, במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

  

הייתה לנו שכנה שהייתי בקשרי חברות . במשך שנתיים ויותר הוא לא חזר הביתהובזמן המלחמה אבא היה במחנה עבודה 

אבא לא . ת הביתלעזוב מייד אמאיתנו את אמא ודרשה  ההכת, הופיעה בביתנו עם שוט או מקלהיא אך לילה אחד , איתנו

  .ד ארזה מעט חפצים בתוך ציפית של כרית ויצאנו לחושךהיה בבית ואמא מי

אצלה הסתתרנו עד סוף , לשכנה גויה שגרה לידנוברחנו וכולנו  ,היינו שלוש בנות ובן, ם שלושה ילדיםאמא שלי הייתה ע

וגם , בערב עד עשר בבוקר 6מ לילההיינו בעוצר כל . ר דירהיה בעבור השכהגוהשכנה אמא עבדה במשק בית אצל . המלחמה

 . ומרביצים ומגרשים אותנ, "יהודי מסריח"ו פחדנו לצאת כי היינו עם טלאי ואנשים היו קוראים לנ םבשעות היו

פחדנו לא ידענו שזה הוא ודפק הרבה על הדלת אבל אנחנו , עד שבלילה אחד הוא הגיע בכל זמן המלחמה לא שמענו מאבא

קפצנו עליו , ילדיםכל ה, אנחנוכמובן ש. לו את הדלת פתחה היאקרא לאמא  רק אחרי שהוא. לפתוח שמא אלה הגרמנים

 . חזר למחנה כדי שלא יגלו שברחכיוון ש הוא כבר לא היההצטערנו לגלות שקמנו בבוקר כש .בשמחה

אותה השכנה שגירשה אותנו מהבית . ולשחרר את היהודיםבתום המלחמה הרוסים הפגיזו את העיר והחלו להיכנס אליה 

, אבא חזר קצת לפני תום המלחמה. ברשעות פתאום חזרה והתחננה שנחזור לבית כדי שלא יאשימו אותה שגירשה אותנו

  .בבית שלנוהמשכנו לגור  לאחר מכןו ,יפיםזמלוכלך ועם , רזה מאוד

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ): עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךרהשחרור וחז(

  

אני והאחים שלי למדנו בבית . המשיכה להיות עקרת בית ואמאקודם חות כמו שעבד אבא המשיך לעבוד בפחאחרי המלחמה 

ניסינו לעלות לארץ כמה , אחר כך אני ובעלתי המשכנו לגור בעיר. 16אני למדתי שמונה כיתות ואז התחתנתי בגיל . הספר

  .הצלחנו לעלות על מטוס שהגיע לארץ 1963בשנת לבסוף . פעמים אך לא הצלחנו

  

המסר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, ותיך בעת עלייתך ארצהתחוש( י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):שברצונך להעביר לדורות הבאים

  

ה כי שם הייתה ייד להרצליעברנו מלאחר מכן  .שם התגוררנו יום אחד, כשהגענו לארץ שלחו אותנו משדה התעופה לדימונה

עד שהעבירו אותנו לקריית , יה עבדיגן שם גם הדוד שלי מהרצל ברמתלטקסטיל בבית חרושת  תיאני עבד .לבעלי תעסוקה

 .מלאכי

  

 

  הודיה לוי: ראיון

 2012יולי , אחווה


