
 

  "ְ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
  פולה  גרובר

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

     Rivak ריבק  ריבק 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   עזיתבלו

      Pesia 28.11.1928 נ / ז     פסיה 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Warsaw פולין  ורשה 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 צילה  חיים
  ):  מהנשואה לפני המלח/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Warsaw פולין  ורשה 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהר בארגוןחב
 בית ספר                                   

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  ורשה

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 5.1945 ברויק

  ?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
  צרפת, אוסטריה 1949  גלילי

  
  
  

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(

,  שנים עד לפרוץ המלחמה7 למדתי בבית ספר .הבכורהאני , היינו חמישה אחים , הייתה עקרת ביתיאמואבא שלי היה חייט 
 . חלוק שחור עם צווארון לבן- הייתה לנו תלבושת אחידה. תהי בנות בכ52 ,זה היה בית ספר רק לבנות יהודיות

  
  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/דםהאם א ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
לבית חזרה  אבל אימא שלי ,נסענו לגבול רוסיהבהמשך .  היה בתוך הגטושבו גרנוהרחוב , והוקם הגטוכשפרצה המלחמה 

נסענו שלושה שבועות , הב קילומטר אחרי מוסק1000העבירו אותנו  .35 היא הייתה בת .לקחת משהו והרגו אותה שם
, בגדים לחייליםשל  הריתפוהיינו צריכים לעבוד בו בבית חרושת  היהבמקום שמיקמו אותנו  .היה חורף קר מאוד, ברכבת

 . במקום אמאפל בההייתה לי אחות בת שנתיים שאני הייתי צריכה לט.  בערב7עבדנו משבע בבוקר עד  .יסויים לטנקים ועודכ
נשארנו לבד בלי אימא , את אבא שלי שלחו לבית סוהר כי אסור היה להגיד מילה .היה נורא, היו לנו כינים ולא היה לנו אוכל

  .שהייתה עלייהכ עלה לארץ 1958רק בשנת ו שנים אבא שלי היה בבית סוהר 16. רעבב שתי אחיותיי הקטנות מתו .ובלי אבא
  

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

 . נולד בני השניעברנו באוסטריהכש . שנים בדרכים כדי לעלות לישראל4כשנגמרה המלחמה היינו  .בןונולד לי התחתנתי 
 .1949 עלינו לארץ בלבסוףצרפת ובהמשך עברנו ל

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
 בעלי עבד .עברנו לרמת גן ושם קיבלנו שיכון .גרנו שם שנה באוהלים, גבעת אולגהבכשעלינו לארץ באונייה הגענו  לברנדס 

  .  אבי נפטר1962בשנת  .ד כמטפלתועבהתחלתי לטיפלתי בילדיי עד שהם גדלו ואז  אני . נולדה לי בת1952- ב.בבניין
 . שנים12בעלי נפטר לפני  . נינים12- נכדים ו7יש לי  .התגרש לא מזמןמהם אחד , שני בניי כבר בפנסיה

  .ולה אני מצמצמת בכל מה שאני יכ.לפני שנתיים נפלתי ושברתי את הרגל, אין לי עזרה כספית מספיקה
  
  
  

  שירן זר: ראיון
  2010ינואר . רמת גן

  
  קרן אלמוג: 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 



