
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  לדרר :שם משפחה
  

  אשר :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

         לדרר:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
                                              

   :שם נעורים

   בלועזית                                                    אשר    :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

  3.8.1917 :לידה תאריך

    ): מחוז, שובי( מקום לידה
                                                              

  בלועזית
                                                           

  פולין :ארץ לידה
 

  הדסה :שם פרטי ושם נעורים של האם  ראובן :של האב שם פרטי
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                    :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  פולין :ארץ המגורים                                          בלועזית 
  

 
מנהל  :המלחמהמקצוע לפני  השכלה תיכונית: הלפני המלחמ תואר אקדמי/השכלה

  חשבונות
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

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

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

 1.4.1943  :תאריך השחרור

   ?)ין מקוםצי(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
  

  
  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1943 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,חימהל/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
  .לפני תחילת המלחמה 22הייתי בן . דתי כמנהל חשבונות בחנות בדיםעב. היינו ארבעה ילדים

במזרח  י חיילי הצבא האדום ונשלחתי ללבוב"נעצרתי ע. ערב לפני הוצאת הצו על טלאי צהוב ברחתי לאזור הכיבוש הרוסי
שם ישבתי ועברתי , לאחר מכן העבירו אותי לבית סוהר באוקראינה. ך שלושה חודשיםשם שהיתי בבית סוהר במש, פולין

ביניהם היה עיתונאי מעיתון . עזרתי לאנשים מבוגרים בכיכר לחם וכל עזרה אחרת שיכולתי. חקירות במשך שמונה חודשים

  ".לוג"
פולני בשטח רוסיה ואז שיחררו את כל שם שהיתי עד שהקימו צבא ". חינוך מחדש"בתום שמונה חודשים הועברתי למחנה 

  .שם יצרו יחידות מיוחדות עבור היהודים ,נסעתי דרומה והגעתי לצבא פולין. אזרחי פולין
הסתבר שזה היה אותו עיתונאי . שביקש להשאיר אותנו לבד, היה שם קצין בכיר. יום אחד נקראתי להגיע למפקדת הגדוד

שקיבל הוראה , הוא הפנה אותי לקצין פולני. שלי תהיה אחת היחידות שיעלו לארץהוא סיפר לי שהיחידה . לו במחנה שעזרתי

  .וכך היה. לטפל בי ולהכניס אותי ארצה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

גרתי תקופה בטבעון ולאחר מכן עברתי . גרתי בקיבוץ ניר דוד ובקיבוץ שריד. 1943הגעתי ארצה באוניה צבאית בשנת 
  .שם אני גר עד היום, בכרמיאל

  . וגם בני שירת בגולני, עשיתי שירות מילואים. שירתי בגולני ולחמתי במלחמת השחרור

הגיעה , וררה עם בעלה בפריזהיא התג. 80%היא השתחררה מאושוויץ עם נכות . חוץ ממני רק אחותי שרדה מכל המשפחה
  .2006ונפטרה בשנת , 1980או  1979לארץ בשנת 

  
  
  

  2009ספטמבר . כרמיאל
  

  אלינה נאור: עריכה
  

 


