
 

  "ְ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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  חנה  צוקרמן

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Nemerovskaya נמרובסקיה  נמרובסקיה 
:       מין   :לידה תאריך  :בתקופתההמלחמה או  שם פרטי לפני   בלועזית

      Laura 30.11.1938 נ / ז     לורה  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

 אוקראינה  קליי 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  ניה וייסמן'ג  ראובן
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Krim אוקראינה  קרים 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

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

 טשקנט
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
  

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

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

  
  
  

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(

  

  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/אטביודנר
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

רכב לקח , שעות' נס עוד מסינה וידע שהנאצים צריכים להיכא שהיה בצבא קבע באוקר, חמורים ואביעלכולם ברחו מהכפר 
". משפחה שלכםמהאל תגידו שאני : "בדרך אמר לאמי ולסבים שלי.  למחנה בו שירתונסענו בו עם השכנה ,מסע צבאי

" מפקד אחר אמר לי שאני אביא את האנשים האלה לכאן:" אבי אמר" ?מי האנשים האלו ":מפקד שאלה ,כשהגענו למחנה
אבי חיפש עגלה  ".עזוב אנחנו נלך"אמי רצה אל אבי ואמרה לו . וכיוון לעברו את הנשק"  בךרהי אני א,אם כן ":המפקד ענה לו

. נו שהגענו בשלום חתימה שלדרש שיחזור אליו עםלמקום בטוח וכדי שיבריח אותנו לם לאוקראיני יעם שני חמורים וש
מסביב אנחנו רואים . חו פיקוד והמשכנו לצעודהסבים שלי ואמי לק.  נבהל וברחואה.  לקח אותנו ובדרך נפלו פצצותוקראיניהא

החמורים הקטנים שלי יעברו את : "סבתי אמרה. לו החמור הקטן שלנו ממשיך לצעוד ולסחוב את העגלהיסוסים מתים וא
  .עד היום איננו יודעים כיצד מת והיכן הוא קבור.  שאבי מתדווחבלה מכתבים בהם י בהמשך המלחמה אמי ק."הסוסים

  . אחי התינוק נפצע קשה.אימי נהרגה 6 כשהייתי בת .עברנו באוזבקיסטן בעיר טשקנטאת המלחמה 
  

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

האוניה במהלך העוצר . בקפריסין נעצרנו שבוע ימים. גאליתהעליה היתה בלתי ל, עצמאותהמעפילים אונית הפלגנו לישראל ב
  . לאוניהספקהאלקנות אוכל וכדי  רדת לחוףרק לאדם אחד מותר היה ל, אסור היה לרדת מהאוניהאבל התחילה לטבוע 

  לבסוף בנס הספן הצליח לצאת,נכנסה האוניה למערבולת כולם עלו לסיפון וחולקו לנו גלגלי הצלהכשהמשכנו לישראל 
  .לת והגענו לנמל חיפהומהמערב

  
  
  

  קרן גנץ: ראיון
  2009נובמבר . גבעתיים

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



