
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                              

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שרמן :שם משפחה
  

   מאיה:שם פרטי

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

                                                                                   
 :שם נעורים

:       מין                    מאיה   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית
 נ/    ז                                     

 :לידה תאריך
10.11.1938  

   אוקראינה:ארץ לידה   ניןיאור  ): מחוז, ישוב( מקום לידה   בלועזית
                                                                                                   

   יצחק:של האב שם פרטי   לאה:שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

                              אורינין:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   אוקראינה:ארץ המגורים                           בלועזית

                     
 

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

  יקיסטן'טדג  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

                                                                    יקיסטן'טדג:     מקום  השחרור
 

 1944:  יך השחרורתאר

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1973 :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, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

הייתי פיונרית בתנועת הקומסומול . שגרה כעת בארץ, יש לי אחות בשם בתיה. חגגנו חגי ישראל, היינו משפחה מסורתית
כולם היו תלויים . ידה בכיתההייתי היהודיה היח. אבל היו הרבה חברים טובים, היו מעט יהודים בתנועה. והשתתפתי בישיבות

  .בכל שנות הלימוד הרגשתי מצוין מבחינה חברתית. וכולם רצו שאעזור להם, כי הייתי תלמידה טובה, בי
  

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

אני ואחותי היינו לבד , וד בבית חוליםאמי עבדה קשה מא. ואז התגייס לצבא האדום, יקיסטן'אני זוכרת שאבי הביא אותנו לטדג
אני הייתי אז בגן . החיים היו מאוד קשים. אבל גם משפחה לא הייתה לנו שם, ברחנו לשם כי לא הייתה שם מלחמה. יום ולילה

  .אבי נהרג במלחמה.  מרק ודייסה–אמי הביאה מבית החולים סיר מלא בשאריות . בקושי היה אוכל. ילדים וידעתי שיש מלחמה
  

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

סיימתי . קיבלתי מכת קור ברגליים כי לא היו נעליים טובות. הלכתי לבית ספר והיה קר מאוד. בתום המלחמה חזרנו לאוקראינה
 הייתי תלמידה מצטיינת ולא . כשרציתי להמשיך ללימודי רפואהעם שבה כן נתקלתי באנטישמיות הייתהבפ. שם תואר מיילדת

. באוקראינה אהבתי ללכת לסרטים הרבה. עבדתי בכפר ואחר כך בבית חולים עד לעלייה לארץ. קבלו אותי כי הייתי יהודייה
לפני שעלינו הייתה לנו בת אחת . ציתי להגיע והלכתי אחריואני גם ר.  ורצה לעלות לארץ,שם הכרתי את בעלי שהיה מאוד ציוני

  .  והבן השני נולד כבר בארץ
  

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

ל "בעלי התחיל לעבוד בחיל הים כאזרח עובד צה. טבעון כיום, אחרי שהגענו לארץ הסוכנות עזרה לנו וקיבלנו דירה בקרית עמל
  . ם"כ התחלתי לעבוד בבית חולים רמב"ואני הייתי בהתחלה עם הבן שנולד פה בבית  ואח

  . עשינו חיים כמה שהתאפשר, כשהיינו צעירים יותר נסענו לטיולים, החיים בארץ היו טובים
  .  רק שיהיו בריאים. כולם עובדים במקצועות שלהם,  בקרית חיים והבן בכרמיאלהבת שלי גם כן. הילדים שלי כולם חיים בארץ

  
  
  
  

  מיכל גרימפל: ראיון
  2009נובמבר . קרית חיים

  
  אלינה נאור: 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 



