
 

  "ְ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

  חנה :שם משפחה

  

  ' אברמוביץ :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

          ' אברמוביץ:  איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
  

Abramovich 
  חנה  \י 'נוצ :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Hannah                                          

 :מין

                     נקבה

 

  1934 :לידהשנת 

 

   בוקרשט : עיר לידה

  

       בלועזית
Bucharest                                          

  רומניה  :ארץ לידה

 
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  :פרטי ושם נעורים של האם שם

 
                                                    בוקרשט : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Bucharest 

  רומניה  :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
  יוגוסלביה , זגרב              )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, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

 
: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " רפיח"

  



 

  : ועד לחייך בארץ ישראל י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  

  .כמו כל שאר הבתים שבאזור,הנאציםהגרמנים  י"שבו גדלתי נלקח ע הבית,גרנו בעיר בוקרשט שברומניה לפני המלחמה

אחרי שהבחנו כי הגרמנים בכל  .י הנאצים מפני שראש ממשלת בוקרשט מנע את פלישתם של הנאצים"העיר שלנו לא נשלטה ע

  .של המצאת ניירות בכדי לעלות לארץ ישראל" מסע"זאת מצליחים להשתלט על בתים ועל בתי עסקים התחלנו ב

  

בסוף שכבר הצלחנו להשיג את האישורים להמצאת הניירות באה משפחה אחת ששילמה יותר מאיתנו ל,הניירות עלו הון תועפות

בהמשך הזמן הצלחנו לעבור לעיירה  .וגזלו מאיתנו את הניירת מלבד לאישור אחד שאותו אמא נתנה לאחי חיים כדי שיעלה לארץ

בדרך האונייה עלתה על  .ומשם לעלות ארצה" רפיח"ה גוסלביה שממנה עברנו את הגבול והצלחנו לעלות לאונייובשם זגרב שבי

שם הגיעו האנגלים והעבירו אותנו ,הגענו לאי בשם סירינה שביוון .וטבעה אנחנו הצלחנו לעלות לסירת הצלה וניצלנו שירטון

  .לקפריסין

  

י חיים ששכר דירה בכפר שם פגשנו את אח,מא ואחותי לארץיבקפריסין הסכימו להעלות את הנשים והילדים לארץ ועלינו אני א

אבא שהיה ללא מקצוע עבד בפרדס ולא הרוויח הרבה אז ,את אבי העלו לארץ רק לאחר שנה וחודשיים .סבא ברחוב ארלוזורוב

בסוף ,בבסיס תל נוף ושירתיל "לאחר מספר שנים התגייסתי לצה .אני ואחותי עברנו לגור בקיבוץ הזורע כדי לעבוד ולהרוויח כסף

  .שרותי הצבאי למדתי ספרות ובזה עבדתי כל חיי

  

יחד הבאנו את שלמה ,שנות נישואים מאושרות 46ולאחר החתונה חיינו ביחד במשך  1952את בעלי המנוח משה הכרתי בשנת 

  .והיום אני סבתא לחמישה נכדים נהדרים,ייומאירה ילד

  

  ).לדור הצעיר(עלו והצליחו ...ים הנאצים לא ירימו את ראשםשאנחנו ניצחנו ויותר הגרמנ:המסר שלי הוא

  

  

 

  2014ינואר , ים –קריית ,  חיים נניקשוילי :ראיון

  



 

  


