
 

  "ְ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

   :שם משפחה
  ריכטמן

  :שם פרטי
  לאה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  אברהם

  בלועזית
     Avraham 

  :שם נעורים
 אברהם

  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
  לאה

   בלועזית
    Lea   

:                     מין
 נ/  ז   

   :לידה תאריך
1924|11|16  

    ):מחוז, ישוב( מקום לידה
  טיה'צ

          בלועזית
Chetia  

  :ארץ לידה
 רומניה

  :של האב שם פרטי
  גדליהו

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
  פסיה

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                    :      לפני המלחמה  מגורים קבוע

  ביוש

   בלועזית
  Beius     

  :ארץ המגורים
 רומניה

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 גימנסיה

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  ינטה'ג

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור
 

  :  השחרורתאריך 
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  קפריסין, יוון, יגוסלביה

   :עליה שנת
1947 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  רפיח

  
  

  



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, וצעדות מוות מחנות, 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; להצלתך באופן משמעותיסייע 

 .ו לשמור על קשרנחלטהומאז . ביוש, עיר מגורייב ולראשונה בעת ביקור אצל אחותבו  תיפגש 12בן  ההיכשמאיר 
ולפרנס את  נשללה מאבי הזכות לעבוד 1940בשנת . אנטישמיות מצד השלטונות והסביבהוו מרדיפות נסבל ימשפחתאני ו

 1942בשנת . בגימנסיה הופסקו יעל ידי המשטרה המקומית ולימודי תינעצר, יעל אופני תיבעת שרכבבאחד הימים . המשפחה
  .כזוג לא נפרדנוומאז , שוב את מאיר תיגשבגטו פ. ינטה'שבעיר ביוש לגטו ג נוביתמ נוגורש

  .התחתנתי עם מאיר, עם תום המלחמה ,1945בשנת  כעבור שנה
  

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

יוגוסלביה  - גבול רומניהלו נהובא 1945בנובמבר . מסגרת של הכשרה חלוצית לקראת העלייה ארצהל נכנסנו 1945באוגוסט 
משם . ו במחנה שבויים גרמניםינשם שה, ו ברכבת ליוגוסלביהננסעתחילה . ו בעלייה בלתי לגאליתנמשם יצא. נולקראת עליית

 -ו מספר חודשים במחנה של הצבא הגרמניינשה םש, ו את נהר הדומאו באמצעות דוברה לכיוון זגרבינחצ. לבלגרד וננסע
הייתה זו אוניית משא לבהמות שהוסבה לאוניית ". רפיח"ו על האוניה ינו ברכבת לעיר הנמל ריאקה ועלנמשם המשכ. יוגוסלבי
צאה שוב לים האונייה י, משהסערה שכחה. ו צריכים לעגון בנמל דיג קטן ביווןינולכן הי, האוניה הפליגה בים מאוד סוער. נוסעים
לא האוניה וצוות האוניה השיט במעגלים סביב לצוק בכדי ש, בלילה הסערה חזרה. בדצמבר 12היה זה ביום שבת . הפתוח
הימאים ירדו ושטו בסירה לעבר . הנוסעים חיפשו מחסה. הסערה התחזקה ביתר שאת, לצוק תתקרבמבעוד האונייה . תטבע

אולם ניסיונותיהם כשלו , הימאים ניסו פעמיים להוריד עוגן באי. יש בו מפרץ עגינה הם חזרו ודיווחו כי. הסמוך" סירנה"האי 
האוניה התנפצה על סלע ונפער בה חור גדול והיא  ,בניסיון השלישי להוריד עוגן באי. בשל עומקם הרב של מי הים באזור

ו נירד אנחנוו, ה קשר חבל בין האוניה לסלעצוות האוני. יתולחלץ אכדי  ץור, על הסיפון ההימאיר באותו רגע . נתמלאה במים
ו נחולצ נוושני, מהגלים הסוערים יתוח לחלץ איהצלמאיר . ו בנס מטביעהנצלינ אנוו, גבוהיםהיו גלים ה. באומגה לכיוון הסלע

 38ר כעבו. וכל נוסעיה נזרקו למים, בדקות שעברו האונייה התהפכהבינתיים . בחבל על ידי הימאים חזרה לסיפון האונייה
אולם אז החל לרדת גשם  ,ניצולי האסון על הסלע והכנו מדורה כדי להתייבשעלינו עם שאר  .דקות שקעה האוניה במצולות

ו ממנו רשות לשהות במקום נו את שומר האי וביקשנפגש. ואז הדליקו אותה שוב, הואש המדורה כבת, סובטרופי חזק
 .הדבר סיפק מזון חם ומבושל לכל הניצולים. בכבשיםבאמצעותן קנו , בנשאו באמתחתם מטבעות זהחלק מהניצולים . כפליטים

. מזון לנוהבריטים הצניחו . הימאים נעצרו. אי עם משחתות ועשו לכולם מפקדאל הבאי הגיחו הבריטים  נוביום השלישי לשהות
כוונתם הייתה להביא . לרודוס אותנו חזרו הבריטים שוב והעלו את כל ניצולי האונייה על המשחתות והביאו, מששכחה הסערה

, בתגובה. לרדת מהאונייה והתפתח עימות עם הבריטיםכולנו ו נהתנגד, לקפריסין נובהגיע. קפריסיןבבהמשך למעצר אותנו 
ו נוירד" תקווה"ו את הנשר. לרדת בקפריסיןאותנו שכנע  נושליח הסוכנות שהוזמן להופיע בפני .נוהבריטים פתחו באש לעבר

  . ו במחנה המעצר בקפריסין מספר חודשיםנישה .מהאונייה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
נה ו למחנמשם עבר .ו במשך מספר חודשיםינשם שה, ו למחנה הסגר בעתליתנוהובא, ו ארצה באוניהינעל 1947בנובמבר 

עם פרוץ . ו להתגורר אצל קרובי משפחה בחיפהנעברו החופשייה בארץ נוו לדרכנשוחרר לבסוף. מעפילים בקריית שמואל
לאחר המלחמה . הראשון נובינתיים נולד ילד .ל"התגייס לצה 1948ובמאי , התגייס לשורות ההגנהמאיר מלחמת השחרור 

עבד בחברה במשך הוא ". מספנות ישראל"ללימים הוסב שמה  ,יותשעסקה בתיקון אונ, "הימה"ל לעבוד בחברת יחתהמאיר 
כיום הוא . ל כצנחן ואחרי כן המשיך לטיס במשך שמונה שנים"הבכור התגייס לצה ננוב .פרש לגמלאות 1985בשנת . שנים 36

  .עיריית נהרייה וכיום הוא משמש כווטרינר עירוני של, הבן הצעיר שירת בחיל המודיעין. האווירית כחשב בתעשייה  משמש
  

  בוריס אידלשטיין: ראיון
  2009אוגוסט . חיפה

  קרן אלמוג: עריכה

 


