
 

  "ְ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  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

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

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  דיקר

   :שם פרטי

  שלי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  'ליבוביץ

                                              בלועזית
  

Leibowitz 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  רשל

   בלועזית
  Rochelle                                        

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

1931 
  :  עיר לידה

  ברילה

       בלועזית
 Barilla                                          

  :ארץ לידה

 רומניה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  'יוסף ליבוביץ

  :נעורים של האםשם פרטי ושם 

 פנינה
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Barilla 

  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

  ברילה רומניה                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

  

1947  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " יורק- פאן"



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

אבי היה עובד במסילות , לא ממש הרגשתי את האנטישמיות באותה תקופה, בברילה שברומניה 1931אני נולדתי בשנת 
ברחוב היו מחלקים קמח והגויים שהיו מגיעים לא היו . עזרתי לאימא בגידול הילדים בביתמספר שנים ואני הבכורה בבית 

לאבי . היו לי שתי אחיות ושני אחים ואימי הייתה עקרת בית כי היה תינוק בבית. שמים לב אליי כי לא הייתי נראית כמו יהודיה

  . ית בכדי להאכיל את הילדיםלקניות לב₪  50- היה קפה עם גוי בתור שותף והוא היה נותן לאימא כ
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

  

ברחובות פחדנו להסתובב בגלל הגויים והיינו יוצאים אחרי , המלחמה היו מלא הפגזות ואני הייתי נצמדת לקירות בפחדבמהלך 

פרוסה , בסוף היום היינו מגיעים עם הקניות הביתה ומחלקים את האוכל והלחם. לקניות ולכל שאר הסידורים 10:00השעה 

אבי . בתוך מקלט כדי שנוכל לשבת שם כי בתוך הבית לא היה בטוח סידרנו לנו באזור הבית ספסלים ומחצלות, לכל ילד

  .התפרנס מקניית ממתקים ושוקולדים ומכירתם באזור העבודות

  

    וחייך בארץי על קורותיך מתום המלחמה /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

הגענו . האנגלים לקחו אותנו לקפריסין ושם הכרתי את בעלי, עליית נוערלארץ אחרי הכשרה של  1947אני עליתי בשנת 

לישראל וקיבלו מגורים  1951אבי ואחיי הקטנים עלו בשנת , אימי, י הצבא"גויס ע, ישירות לחיפה ובעלי מיד כשירד מהאונייה

בל נפשית ממאורעות בעלי ס. ו שלקחו למלחמה בלי משפחה להעלות לארץ ולא חזרו משםיש כאל, במעברה ברחובות

כשעלינו . הוא כן אהב לדבר על זה ולהנציח ואני לא יכולתי לסבול את זה, המלחמה הן בזמן מלחמת העולם השנייה וגם בארץ
 30- כשהגענו לכפר חיטים הייתי אחות במרפאה כ, לארץ בעלי למד הנדסת בניין אחרי הצבא ועזר לבנות את איזור יוקנעם

אחותי לצערי נפטרה ממחלה , ציונה וגם הוא פנסיונר-בנות ואני בקשר עם אחי שגר בנס 3לי ולבעלי נולדו . שנים עד לפנסיה

אני לא עברתי תקופה קשה של מעברה בארץ כי הכניסו אותנו האנגלים לחיפה ובחיפה הבתים היו נטושים . קשה בגיל צעיר
הוריי שנים חיו במעברה , בבית שנכנסנו אליו בגלל הערבים שברחו אז כל השנים עד שעברתי לכפר חיטים גרנו בחיפה

  .ברחובות אבל קבורים בבית העלמין בכפר חיטים

  

 

  2013יוני , כפר חיטים, אושר אבוטבול: ראיון

  


