
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

 מידע זה אפשר יהיה להכיר את בעזרת .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםכשם משפחה ושם פרטי 

   סימונה:שם פרטי   צור:שם משפחה

  הובתקופתהשואה פרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית( בדפוס  באותיותשמות ומקומותיש לרשום                          

   בלועזית                                                    לפני  שם משפחה 
 Leibovici                        |                       'ליבוביץ:   או בתקופתההמלחמה

  ' ליבוביץ:שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזית                                                          לפנישם פרטי 
 23|09|1939: לידה נ/    ז  Simona                           |                    סימונה:   או בתקופתההמלחמה

   בלועזיתמקום לידה                                                               
 Ploesti |                                                             פלואשטי): מחוז, ישוב(

  רומניה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  לילי מאיר:של האםנעורים   קלמן:של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  של האישה ):   נשואה לפני המלחמה/נשויתה /היהאם (

  בלועזית                                                           מקום מגורים קבוע 
                    לפני המלחמה

 Ploesti        |                                           פלואשטי): מחוז, ישוב(

  רומניה:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה                                  חבר בארגוןמקצוע לפני 
  :                                    או בתנועה: המלחמה : לפני המלחמה

                                                              מלחמה                     ה בתקופתמקומות מגורים 
                                                                            .רומניה, רומניקוסארט): ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                                      ?ומתי אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                        ומתיאילו? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                         רומינקוסארט :השחרורמקום  
 

 1944  :השחרורתאריך 

  חזרת לאחר /עברתלאן   האם שהית במחנה 
 פלואשטי ?)ציין מקום(השחרור  ?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

  נאפולי,  איטליה:בדרך לארץ
  

  שנת
 1964:העליה

  באוניה סאפיה מנאפולי: האנייהשם 
  אם עלה (

 ) היםבדרך

http://www.ledorot.gov.il/


  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  .כ גירשו אותנו מהבית"אני יודעת שלקחו את אבא שלי לטרנסניסטריה ואח. לפני המלחמה הייתי קטנה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   :)ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךשמעותיבאופן מסייע 

 לסבא היה מפעל בפלואשט והוא ביקש . סבא הסתיר אותנו בבית של בן של מישהו שעבד במפעל שלו, י שגירשו אותנו מהביתחרא

 כשהיה לו מה לתת לנו לאכול . ר משנה וחציהסתתרנו אצלו במשך יות. מהבן שלמישהו שעבד אצלו שיסתיר אותנו ברומניקוסארט

  .אבל לפעמים לא היה מה לאכול בכלל, הוא היה נותן

  הייתה .3-4הייתי אז בת , עד היום אני זוכרת את הפחד. הייתי קטנה ונורא פחדתי, אני זוכרת בראש את התמונה שלנו שהיינו שם

  .בודההוא היה במחנה ע, לא הכרתי את אבא, לי ילדות מאוד קשה

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  סף אפילו לא היה לנו כ, החיים בהתחלה היו מאוד קשים. אחרי שנגמרה המלחמה חזרנו לפלואשט ואבא חזר מטרנסניסטריה

  .אז התחלנו להסתדר, אבא התחיל לעבוד, מצאנו בית. בשביל לאכול

  פקיד רגיל ובגלל זה , אבא היה מנהל כוח אדם. היה  צריך להירשם בגלל הקומוניזם. אז נרשמנו, כולם רצו לעלות לארץ ישראל

  .שור לעלות ארצהבגלל זה לקח כמה שנים עד שקיבלנו אי, היה אסור לו להירשם לעלות לארץ ישראל

  

  

  

  

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  אחרי כמה שנים עברתי לעבוד. כ הכרתי את בעלי והתחתנו"ואח" בגד אור"אני התחלתי לעבוד ב. עלינו ארצה וגרנו במגדל העמק

  .כ בסופר ואז יצאתי לפנסיה"אח, בפולגת

  .שניים כבר חיילים ושני האחרים קטנים. להם נולדו לכל אחד שני בנים, בת ובן, עם בעלי נולדו לנו שני ילדים

  

  

  



 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



