
 

  "ְ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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  מאסטרו :שם משפחה
  

  חיה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

        בוריפקר :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
                                              

   :שם נעורים

   בלועזית                                                     חייקה   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :לידה תאריך
10.12.1934  

  ליפקן  ):מחוז, ישוב( ם לידהמקו
                                                              

 Lipkany בלועזית
                                                           

  מולדובה :ארץ לידה
 

  בלה :שם פרטי ושם נעורים של האם  יצחק :של האב שם פרטי
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                      ליפקן:   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   
  בהמולדו :ארץ המגורים                                       Lipkany   בלועזית 

  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

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

                                                                           
 ?  אילו ומתי? ת בגטאותהאם היי

                                                                                                                                                      

  ין'אורדוק וטולצ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

  :        מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

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

  
 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1948 :עליה שנת  טרנסילבניה :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  עצמאות
  

  



 

  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/דותהתנג/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
  ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  

 .הייתה לי אחות גדולה ממני. יצחק ובלה להוריי ,במולדובהבעיר ליפקן ש ,1934נולדתי בשנת 
זה . למחנה אורדוק, עד שהגענו לאוקראינה, ת במשך שנהנדדנו עם יהודי ליפקן ועיירות סמוכו. גורשנו מביתנו 1940בשנת 

הלכתי לכפר לבד כדי לבקש . הכפר הקרוב ביותר היה במרחק עשרה קילומטריםו ,ם יערות מסביבע, שדה פתוחהיה מקום ב
בדרך היא פגשה חיילים שהיכו , פעם אמי יצאה לקראתי. אך אנשים במחנה גוועו ברעב, זה היה מסוכן מאוד. גם בחורף, לחם

  .בעקבות המכות האלה נפטרהו, אותה

לא מקבל  –אמרו לו שמי שלא עובד . הוא ביקש לקחת אותי ואת אחותי איתו. ין'טולצלקחו את אבי למחנה , אחרי מות אמי
למרבה המזל אבי פגש . אבי ואחותי עבדו וחלקו במנות האוכל שלהם איתי. 12הייתי אז בת שמונה ואחותי הייתה בת . אוכל

  .אוששתיהודות לדייסות שהוא הביא לי הת. שעבד בבניין וקיבל יותר אוכל, את אחיו במחנה
שמענו שאוספים יתומים . אך לשם הוא לא יכול היה לקחת אותנו ונאלצנו להיפרד, לאחר זמן מה אבי נלקח למחנה טירספול

אחרי מאמצים רבים צירפו אותנו . אך נאמר לנו שהרשימה כבר נסגרה, ביקשנו לצרף אותנו לרשימה. ושולחים אותם לרומניה
כך הגענו לעיר בוטושן  ".לאופר איטה"ואחותי הייתה " רודיך פפי"אני הייתי . מו לנסועשלא הסכי, תחת שמות של ילדים אחרים

  . אבי לא ידע מה קורה איתנו. לבית יתומים

  

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

  

הוא חיפש אותנו . העיירה שלנו נשרפה עד היסוד ולא היה מה לחפש שם. ה אבי נסע לרומניה כדי למצוא אותנואחרי המלחמ
  .כיוון שהיינו תחת שמות פיקטיביים, ומצא אותנו בקושי רבבכל בתי היתומים 

אני . שחקר אותי והוציא ממני הרבה סיפורים, אולי מורה, אני זוכרת איש זקן. לכפר הנוער בן שמן, 12הגעתי ארצה בגיל 
  . חושבת שהוא חיבר ספר על קורות חיי

  .שנה 37אלמנה מזה , 75כיום אני בת 

  
  
  

  אלומה צוויג: ראיון
  2009אוגוסט . חיפה

  
  אלינה נאור: עריכה

  

 


