
 

  "ְ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
  צבי  מן

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

     Man  מאן  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Grisha 1/2/1941 נ / ז     גרישה 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Mordovia רוסיה  מורדוביה 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 סוניה סטולה  מנדל
  ):  לחמהנשואה לפני המ/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
              

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   בתנועה אוחבר בארגון
                                    

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

       ?  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
  מינכן, היער השחור ליד ברלין 1948  קסטרה, אקסודוס

  
  
  

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


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ות ולימודיםילד, 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/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

י אב. לעיירה היהודית ושם פגש את אימי,  הגיעו לאוקראינה1941-ב. אבי ברח מוורשה יחד עם אחיו יום לפני שהגרמנים פלשו
הוא ניסה לשכנע עוד אנשים לברוח אבל הם . הרגיש שככל שהגרמנים מתקרבים כך המצב גרוע יותר ולכן החליט לברוח עם אמי

אך אמי העדיפה להשאיר אותה כי היא עצמה הייתה  ,אבי רצה לקחת אותה בתוך תרמיל, לאמי הייתה אחות בת שנה. לא הסכימו
אח של  ה. את אימי כל חייהרדףהדבר הזה . נספתה יחד עם כל המשפחההיא  וכך הם השאירו את האחותבסופו של דבר . בהריון

הוא , צבעים ברוסיה ולכן חזר לגרמניה לקחת את הצבעים שלולו החליט שאין מספיק , אבי שהיה צייר מפורסם בשם עזאב וולפמן
שהתנדב נדדו הוריי בעקבות שירותו הצבאי של אבי אחר לידתי ממש ל, בצפון רוסיה - אני נולדתי בחבל מורדוביה. נתפס ונרצח

  . עד שהגענו לברלין,צבא הרוסיל
  

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

הצבא הרוסי לא רצה לשחרר , וקוב וחקר שבויים גרמנים' במטה של הגנרל זבגלל שאבי שירת.  בברליןשהינועוד , בתום המלחמה
אבי החל לעזור . שהייתה שייכת לאדם מהאליטה הגרמנית, האמריקאים החליטו לעזור לו והבריחו אותו לטירה ביער השחור. אותו

אימי יצאה לעבוד בתור זמרת ואני , תקופה זו היתה קשה בשבילי. להם בתפיסת חיילים וקצינים נאצים בזכות הידע שהיה לו
בניו . שהתברר שהטירה הייתה בבעלותו והאמריקאים הפכו אותו לגנן של הטירה, גנןעם נשארתי לבדי בטירה עם הכלב שהיה שם ו
לא הייתה לי אפשרות לצאת את הטירה כי פחדתי שיעשו לי משהו ולכן לא הלכתי . היו קצינים בצבא הגרמני ונהרגו במלחמה

  .אבי לימד אותי לקרוא ולכתוב. ס"לבי
חילקו לנוסעים תפוחי אדמה ובתוכם . חיפה שתי אוניות בריטיות כיתרו אותנונמל כשהגענו לו,  עלינו על אוניית אקסודוס1947-ב

,  בראשאני פצעתי חייל סקוטי והוא נחתך בלחי וכתגובה הוא הכה אותי עם נבוט. סכיני גילוח קטנים וביצים כדי לזרוק על הבריטים
שם , למינכןעברנו . וכבר לא יכולנו לשוב לטירה, הבריטים החזירו אותנו להמבורג בגרמניה. וכך הייתי הפצוע הראשון על האוניה

התחלתי ללמוד . גרנו בתנאים קשים. שלא אהבה את הרעיון אבל היו חייבים את הכסף, נאלצנו לגור בביתה של משפחה גרמנית
  . ס גרמני" נעים ללמוד בביוזה היה מאוד לא' בכיתה א

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
שהיום זו " יאזור"הגענו לכפר ערבי נטוש בשם . ממרסיי שצרפת" הרקסט" הצלחנו לעלות לארץ באוניה איטלקית בשם 1948-ב

לא ראיתי אותו שמונה , שהייתי אז בן שבע, יס אבי לצבא ואניומיד כשהגענו לארץ ג. שם גרנו בשנים הראשונות, ר אזורהעי
 עברנו לתל אביב והחיים 1953-ב. עבודה בתל אביב ואני התחלתי ללמוד בבית ספר מאולתר ביזעוראבי קיבל בהמשך . חודשים

- התחתנתי לראשונה ב. קופה זו גדלתי ללא אמי שאושפזה בשל דכאונות מהמלחמהבת . למדתי בגימנסיה הרצליה.התחילו להסתדר
.  התחתנתי בשנית ונולדו לי חמישה ילדים.קיבוץ כפר גלעדילאחר כמה שנים התגרשתי ועברתי ל . ונולדו לי שלושה ילדים1964

. מדריך חברתיוה שנים ועבדתי כמורה עשר- חמשגרתישם , בשלב מסויים עזבתי את הקיבוץ וחיפשתי עבודה וכך הגעתי לניצנה
   .עשר נכדים-כך יוצא שיש לי שניים, שהם כמו הנכדים שלי, לה יש שלושה נכדים, בתקופה זו הכרתי את איה

  

 


	                                         "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 



