
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  
  
  

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

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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

  .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

  

  
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   רוזמליה:שם פרטי  לומוביץס :שם משפחה

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

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
  Lupu       |                               לופו:המלחמה או בתקופתה

   לופו:יםשם נעור

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
  1.5.1934 :לידה נ / ז     Rozamalia      |                                 רוזמליה:  המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                                       מקום לידה                        
  Botosan            |                                      בוטושן):   מחוז, ישוב(

   רומניה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  חיה שרה:נעורים של האם  יוסף:של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  של האישה ):  י המלחמהנשואה לפנ/תה נשוי/אם היה(

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

  Bucarest                    |                בוקרשט     ):מחוז, ישוב(

   רומניה:ארץ המגורים

  דמיתואר אק/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  : או בתנועה:                                   המלחמה בית ספר:לפני המלחמה

  מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                                 
 בוקרשט ברומניה ומוגילב בטרנסניסטריה): רץא, מחוז, ישוב(

  ?                                                                                    אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                        

  מוגילב בטרנסניסטריה ?אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                        

  טרנסניסטריה: מקום  השחרור
 

 1944 תאריך השחרור  

  חזרת לאחר /לאן עברת  האם שהית במחנה 
  בוקרשט?)ציין מקום(השחרור  ?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

  :בדרך לארץ
  

  שנת
 1961 :העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

  תאודור הרצל)בדרך הים
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  ראשוןנא לכתוב בגוף                                 :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  .בת, אבא,  אמא- משפחה
  . בוקרשט ברומניה- סביבה

  .למדתי שלוש שנים בבית ספר עממי יהודי
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /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, םפרטיזני/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

  .וכך ניצלנו, אני ואמא ברחנו בלילה והסתתרנו. הייתי שנתיים במחנה מוגילב שבטרנסניסטריה. גירשו אותנו מהבית
  

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

. תיכון ואחרי זה אוניברסיטה בלימודי כלכלה, סיימתי בית ספר עממי. אני ואמא גרנו בדירת חדר בבוקרשט, כשהמלחמה הסתיימה
 1960 ילדתי את בתי הגדולה ובשנת 1954בשנת .  התחתנתי1952במרץ . 17 עד 11ית גורדוניה מגיל הייתי חברה במפלגה ציונ

  .את בני הקטן
  

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

ואחר כך עברתי עם בעלי לתל אביב , עבדתי כמה חודשים במפעל דגירה. ה בעפולהגרנו בגבעת המור.  עליתי לארץ1961בשנת 
בשנת . אחר כך כל המשפחה עברה להדר יוסף. בעלי שכר דירת חדר ביפו וגרנו שם כשנה. כי לא היו עבודות חוץ מעבודות קטיף

  .פתח תקווהשנה אחרי שבעלי נפטר ושנתיים אחרי שאמי נפטרה עברתי ל.  עברנו לקרית אונו1963
אחר כך עבדתי שבע . אחר כך חמש שנים בתור קופאית בסופרמרקט בקרית אונו. בכל השנים האלה עבדתי כמנהלת חשבונות

  .שנים בהתנדבות בקופת חולים כללית
  .הבן נשוי עם שני ילדים

  .הבת רווקה
  .כיום אני גרה עם בתי בפתח תקווה

  
 


	                                          "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 



