
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  רוזנפלד :שם משפחה

  

  מוזס :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

                                      רוזנפלד :המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
Rosenfeld                                             

  :שם נעורים
 

                                     מוזס :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

                                                            

   בלועזית
Moses                                               

:                     מין

  זכר

   :לידה תאריך

02/02/1937 
   בוחוש ):מחוז, ישוב( מקום לידה

                                                              

   בלועזית
Buhus                                                          

  רומניה :ארץ לידה

 
  אהוגן :של האב שם פרטי

  

  קלרה :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                         בוחוש: לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

   בלועזית
                                          

  רומניה :ארץ המגורים

  
 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

                                                           בוחוש):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                          :              מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

  

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1964 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /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/נוער תנועות/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
. בודה מסור אשר הגיע מטרנסילבניהאבי היה איש ע. בעיר בוחוש שברומניה כבן בכור למשפחה יהודית 1937נולדתי בשנת 

  .והנהיגה זאת בבית על אף שאבי היה פחות מסורתי, אמי הייתה שומרת מסורת וכשרות
הסתובב עם טלאי באותם ימים הכריחו אותנו ל. אבי נשלח למחנה עבודה ואני נשארתי עם אמי ואחותי, עם פרוץ המלחמה

נאלצנו לעזוב אותו ולעבור לגור במחסן אשר היה ממוקם באחת , מכיוון שביתנו היה ממוקם קרוב לכביש הראשי. צהוב

נדרסתי על ידי , אני זוכר כי באחד הימים לקראת סוף המלחמה. החצרות של המשפחות ביישוב הממוקם צמוד למקום בו גרנו
אבי חזר , לקראת סוף המלחמה. אותי למרחק רב ורופא יהודי טיפל ברגלי וגיבס אותה הוא העיף, אופנוע שרכב עליו נאצי

  . 52והוא נפטר בגיל , ממחנה העבודה חולה מאוד
  

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

 1965בשנת . מצאתי עבודה זמנית והייתי נחוש ללמוד הנדסת בניין ,נשלחתי לאולפן בת גלים בחיפה, עם הגעתי לארץ
בסוף השנה השלישית של לימודי התחתנתי עם סטודנטית . ביום ובלילה, התקבלתי לטכניון ועבדתי בשתי משרות במקביל

לאחר מכן עבדתי במשרד תכנון קונסטרוקציה . צ"אדריכלות וכשסיימתי את לימודי החלתי לעבוד במחלקת הגשרים של מעל
גילו כי אני חולה אלצהיימר וכיום אני  72בגיל , עברתי ניתוח מעקפים אך המשכתי לעבוד 2006בשנת . ולבסוף הפכתי לעצמאי

  .מתגורר במוסד

סולקתי מהלימודים מכיוון שרציתי לעלות , בהיותי בשנה הרביעית ללימודי מתמטיקה ופיזיקה באוניברסיטה ,1958בשנת 
  .הצלחתי לעלות לארץ 1964ובשנת , מצאתי עבודה זמנית בכדי לפרנס את אמי האלמנה ואת משפחתי. לארץ

  
  

  ליביה רוזנפלד: ראיון

 2009אוגוסט , הוד השרון


