
 

  "ְ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

  איינגורן :שם משפחה   ליוויה:שם פרטי
    

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

Shtork                                                                          
:       מין   ליוויה:המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

 Livia                                                                                        נקבה 
 :דהלי תאריך

14/01/1929  
  כיה' צ:ארץ לידה    ורניארדוב' צ):מחוז, ישוב( מקום לידה   בלועזית

Chorniardov                                                                               
  ו' רז:של האב שם פרטי   רחל שפיגל:ל האםשם פרטי ושם נעורים ש

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

   
                       ורניארדוב' צ:לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   הונגריה:ארץ המגורים   בלועזית

Chorniardov                                     
 

   שנות לימוד7 :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                    

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

                                                                           
                                                                                   גטו וינוגרדוב? אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
                                                 שין' פולסקיצ- ולמחנה עבודהשטוטהוף מאושוויץ הועברה ל?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

                                                                       שין' פולסקיצ:מקום  השחרור   25/01/1945: תאריך השחרור
  

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות  1972 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
     
  

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


 

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

  . שנות לימוד7עד תחילת המלחמה הספקתי לרכוש .  ילדים ושני הורים4 למשפחה בת ורניארדוב'נולדתי בצ

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, וותמחנות וצעדות מ, 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 
אני זוכרת כי יום אחד .  ועבדנו קשהמה לאכולבגטו לא היה .  חודש ימיםמשפחתי לגטו וינוגרדוב למשך העבירו את כל 14בגיל 

אני . מנגלה הפריד את האנשים עם קרש.  שם הפרידו אותנו גברים ונשים לחוד, ביחד לאושוויץ משפחתי את כללקחתהגיעו 
  .ותנו ובמשך שנה לא ידעתי מה איתהלאחר מספר ימים הפרידו א. הופרדתי ממשפחתי אך נשארתי עם אמי

כי איבדתי את אני זוכרת . שם חיכיתי מספר חודשים שבסופם העבירו אותי למחנה נוסף, אותי לשטוטהוףרו העבי, לאחר תקופה
 שם ,שין'פוליסקיצנלקחתי למחנה העבודה , לבסוף. והאם שבת או חג, לא ידעתי באיזה יום אני נמצאתו,  במחנה זהתחושת הזמן

ונאלצתי ללכת ,  לא היו לי נעליים. באותה תקופה הם הקור העז ששררשלי ביותרהזכרונות הקשים מאחד . היתי עד השחרורש
שם החליטו לכרות ', ריפין'הם העבירו אותי לבית חולים , אצבעות רגלי קפאו וזכור לי שכאשר הגיעו הרוסים. בשלג עם נעלי עץ

  .פזת במשך חודשאת כל אצבעות רגלי ולהשאיר אותי מאוש
  

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

אני . פשוט רציתי להתרחק מהמקום שהייתי ולנסות להגיע למקום טוב יותר, מרכבת לרכבת ללא יעד מסויםבסוף המלחמה עברתי 
בסופו של דבר הגעתי לוורשה שם פגשתי .  שבחלק מהרכבות הייתי עולה על גג הרכבת ונצבעת כולי בשחור מהפיח והלכלוךזוכרת

  .ו מאושוויץלעולם לא חזר, אבי ושלושת אחי. את אימי ואנשים נוספים שיצאו מאושוויץ
  .עלינו על רכבת שתיקח אותנו לביתנו, בעזרתם של המקומיים

 נולדה בתי רחל ו ואחרי1955נולד בשנת , ניקולאי, בני הבכור.  ולאחר זמן מה התחתנו את אברהם בעליהכרתי, 1953 בינואר
  .1959בשנת 

לפני .  לבסוף אישרו לנו לעלות לארץ אך,סירובים רבים שונות וקיבלנו  בקשות7 הגשנו. לות לארץבמשך תקופה ארוכה ניסינו לע
  .לינו לארץ ע1972עלייתנו מכרנו את כל רכושנו ובשנת 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
 נחתנו בשדה התעופה בלוד ומשם הועברנו בעזרת הסוכנות היהודית . בעלי אברהם והילדיםיחד עם  לארץ ישראל הגעתי

 לא היו לנו חפצים ,עם הגעתנו. מי הגיעה ארצה כשנה לפנינו והיא התחתנה עם גיסה מיד בסיום המלחמההתברר לי כי א. לירושלים
 20לאחר זמן מה מצאתי עבודה במטבח בבית בלגיה שם עבדתי במשך . אז במשך תקופה גרנו אצל אמי, ולא היה לנו מקום לישון
  . שנה עד שיצאתי לפנסיה
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
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