
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

                                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה  :שם פרטי

  יוכבד  אריה

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

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה  בלועזית
                                              EISEN                                               אייזן

:       מין   בלועזית    :לידה תאריך  :מלחמה או בתקופתהה שם פרטי לפני
YOCHEVED נ/    ז                                                             יוכבד 

                                    
15.02.1928 

  :ארץ לידה    : לידהעיר   בלועזית
VILNA                         פולין                                                              וילנה 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 בתיה יניסקי  נחמיה

  :ארץ המגורים                                          :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   בלועזית
VILNA                          פולין                  וילנה  

 
, תיכון, יסודי (:לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

                                      )אוניברסיטה
 

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מגורים בתקופת המלחמהמקומות 
  פולין, וילנה

                                                                                                                
  : ציין את שמו, במידה והיית בגטו

        גטו אסטוניה, גטו וילנה
                                                                                                                                                      

  :ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                                מחנה ריכוז אסטוניה

                                               :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
            גרמניה 

 
 1945אפריל 

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  וילנה

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

   פהייםילי 1948  גלילה
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  .חיינו היו מאושרים וטובים עם כל משפחתנו המורחבת .הצעירה מבין שני ילדים,  בעיר וילנה שבפולין1928נולדתי בפברואר 
  

  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, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

 הוא המקום בו ארענו שפונדי, אמרו לנו שהם הולכים לעבוד, ארואחי נלקחו לפונבשבועות הראשונים של הכיבוש הנאצי אבי 
  .זו היתה הפעם האחרונה שראינו אותם, נרצחו כל יהודי וילנה

בדרך היא היתה נפגשת עם . אמי היתה יוצאת בכל בוקר מהגטו כדי לעבוד . גורשתי עם אמי לגטו וילנה1941בספטמבר 
  .אמי נתפסה ונשלחה ברכבת משא לאסטוניה .היא היתה עוזרת לנו ונותנת לאמי כסף, מלחמההעוזרת שעבדה אצלנו לפני ה

חשבתי תחילה שזהו תרגיל של הגרמנים ושהם מובילים אותנו . כעבור זמן מה הציעו לנו להתאחד עם משפחותינו באסטוניה
 הוףובילו אותנו למחנה הריכוז שטוטמאסטוניה ה .למזלי זה אכן קרה. אך למרות החשש העדפתי לפגוש את אמי, למוות

ממחנה הריכוז  .ות לקצר חשמלידכעבור כמה זמן פתחו אותן וניצלנו או, הובלנו לתאי הגזים וסגרו את הדלתות. בגרמניה
  .ו בפסי הרכבתנעבד, הוציאו אותנו לעבוד ברוסושיין

התיישבתי על הארץ . יכולתי להמשיך וללכתחליתי בטיפוס וכבר לא .  אותנו לצעדת המוותילוכשחזית המלחמה התקרבה הוב
הוא נתן מכה . כאשר הקצין שהוביל אותנו הגיע אליי אמי התייצבה מולו. אמי לא רצתה לעזוב אותי לבד, באפיסת כוחות

לאט לאט . לא היה לי כוח לעזור לה , ראיתי את אמי נופלת. הוא חשב שהיא מתה מהמכה והמשיך בדרכו, לרגלה והיא נפלה
  .חלה אליי וכשכל הצועדים חלפו על פנינו היא סחבה אותי לצידי הכבישאמי ז

אלה היו חיילים אוקראינים שנלחמו עם , אמי הרגישה שהיא דורכת על משהו, בלילה הגענו לבתו של איכר גרמני ונכנסנו לרפת
הוא אמר לנו לצאת , ודיותאחד החיילים הבין שאנחנו יה .כשהבינו שהמלחמה לקראת סיום הם ערקו מהצבא, הצבא הגרמני

לקראת בוקר . הייתי עם חום גבוה ולכן לא יכולנו לעזוב .ליער ולהתחבא שם שכן המלחמה מסתיימת ועוד מעט נשתחרר
קצין יהודי נכנס לתוך הרפת וכשהבין שאנחנו יהודיות . אמי פתחה לאט את הדלת וראינו את הצבא הרוסי, שמענו רעש טנקים

. הקצין אמר לנו שכדאי שנתרחק בגלל הקרבות שהתרחשו שם .נו שאנחנו היהודיות הראשונות שפגשהוא סיפר ל, פרץ בבכי
  .שם פגשנו ניצולים נוספים, יצאנו לכיוון פולין והגענו לעיירה לרנבורג

  

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

בוילנה פגשתי  .לצערנו הבנו שאף אחד מהם לא שרד, רצינו לפגוש את משפחתנו המורחבת,  הגענו לוילנה1945בסוף שנת 
שם שהינו במחנה , הוברחנו מפולין לגרמניה .התגוררנו בעיר ללאחר מכן עברנו לפולין כדי לעלות ארצה. את בעלי לעתיד

   .סיימתי קורס מיילדות ועבדתי בבית החולים גינזבורג,  למדתי להיות אחותבמחנה. לייפהייםעקורים 
  . הגענו ארצה באונייה גלילה1948בנובמבר 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  .לפנסיהלדך עד יציאתי -בית החולים משגבעם הגיענו לארץ התחלתי לעבוד ב

  
  

  יפעת אלקובי: ראיון
  2010דצמבר . ירושלים

  
  עדי מלכא: עריכה
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	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                   פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
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