
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .יכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

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 ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   אירנה:שם פרטי   זבלודובסקיה:שם משפחה

  אה ובתקופתההשופרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
  Zglinicka             |                     זגליניצקה: המלחמה או בתקופתה

 Zglinicka :נעוריםשם 

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
  6.9.1936 :לידה נ/    ז   Irena             |                        אירנה:   המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                                         מקום לידה                      
  Warszawa        |                                             ורשה): מחוז, ישוב(

   פולין:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  פסה גרינשפן:נעורים של האם  יוסף:של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  של האישה ):   ה לפני המלחמהנשוא/תה נשוי/אם היה(

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

  Warszawa            |                                 ורשה):     מחוז, ישוב(

   פולין:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/שכלהה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :  או בתנועה:                                   המלחמה : לפני המלחמה

  מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                                 
                                                                        .בבתי יתומים, רוסיה, סיביר):     ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                                    אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

  :                                                                        מקום  השחרור
 

_|_ _|_ _תאריך השחרור  

  חזרת לאחר /לאן עברת  האם שהית במחנה 
 פולין,  ורשה?)ציין מקום(השחרור   מחנה בדרך לסיביר?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

  :בדרך לארץ
  

  שנת
 1968: העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

 )בדרך הים

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(

  .הייתי בת יחידה.  בוורשה שבפולין1936נולדתי בשנת 
  .חמה ואינני זוכרת הרבה כשהתחילה המל3הייתי בת 

  
  

  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 משמעותייע סי

אמי נשארה בעיר , הגענו לעיר מגניטוגורסק. ברחנו מזרחה והרוסים הגלו אותנו לסיביר, כשהתחילה המלחמה, 1939בשנת 
  .ואני נשארתי עם חברתו ושני ילדיה,  אבא הלך לצבא1941בספטמבר . גרודנו

י השלטונות לטיפולים "היה לי טיפוס ונשלחתי ע. ואני נשארתי בחיים, )החברה ממחלה והילדים מרעב(הילדים והחברה נפטרו 
  .לא יודעת מיקום מדויק, ומשם הועברתי להרי אורל, מהסנטוריום הועברתי לבית יתומים במגניטוגורסק ללא מסמכים. בסנטוריום

  .שם כבר התחלתי ללמוד בבית ספר רוסי. מים אחרבגיל שמונה העבירו אותי לבית יתו
מכיון במסמך היחידי שהיה לי היה כתוב שנולדתי בוורשה . חיפש ילדים ממוצא פולני שנעלמו, שבין היתר, ברוסיה קם ארגון

תי ברעב עד חיי,  כל התקופה שהייתי ברוסיה.שם היו ילדים פולנים יהודים. העבירו אותי לבית יתומים המיועד לילדים מפולין
  .שהגעתי לאותו בית יתומים פולני

  
  

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

לי משפחתו של אבי שלקחה בוורשה חיכתה .  חזרתי עם שאר ילדי בית היתומים לפולין1946בשנת .  גיליתי שאבי חי1945בשנת 
  .1947אבי חזר מאיטליה בשנת . אותי אליהם

  .אך מאוחר יותר התברר שהיא נהרגה בטרבלינקה, על אמי לא ידעתי דבר
, 1966התגרשתי בשנת .  התחתנתי ונולדה לנו בת1959בשנת . למדתי כלכלה באוניברסיטה.  קיבלתי תעודת בגרות1955בשנת 
  .לארץ עליתי עם בתי 1968ובשנת 

  
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  .אז עברנו לתל אביב. 1969שם שהינו עד מרץ , בהתחלה הגענו למרכז קליטה באשדוד. הגענו במטוס דרך וינה
הבנק שינה את שמו .  בבנק כמתכנתת1970התחלתי לעבוד בינואר . וקורס שפת מחשב עברתי קורס ניתוח מערכות 1969בשנת 

  .עקב כך לא קיבלתי פנסיה ומה שקיבלתי היה מעט מאוד לצרכי מחיה. ואז חתמתי על חוזה אישי דרקוני, לבנק הבינלאומי הראשון
  .שליש מהמשכורת ולא הייתי מודעת לכך הפרישו רק לעת 1977משנת . בחוזה לא היה כתוב ששונו תנאי הפרישה לעת זקנה

  . בשלב מסוים התחלתי לקבל רנטה מגרמניה. יצאתי לפנסיה והמשכתי לעבוד עוד ארבע שנים בחצי משרה1.7.1997-ב
 4י פסיכולוג במשך " התמוטטתי וטופלתי ע40בגיל . גם היא אם חד הורית, בתי חיה בארצות הברית עם ילד אחד. אני חיה לבד
  .הדבר נבע מהילדות הקשה שעברתי.  פרטישנים באופן

  .כולסטרול ועוד, ברכיים, אני צורכת תרופות ללחץ דם
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