
 

  "ְ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
  אברהם  גוטצייט

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

     Gotzeit  גוטצייט  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Avraham  12/05/1935 נ / ז     םאברה  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Leningrad  רוסיה  לנינגרד 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  שיינה  יצחק
  ):  שואה לפני המלחמהנ/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Leningrad רוסיה  לנינגרד 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

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

 אוראל
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 8.1944 אלאור

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  וינה 1976  
  
  
  

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(

 כשהתחילה 6הייתי בן  .אבא היה צלם ואמא עבדה בבית מרקחת בתור מוכרת וגם בדפוס .אבא אמא ואני גרנו בלנינגרד
 .המלחמה

  
  לחמה י על קורותיך בזמן המ/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

   ):ועצותמוקואציה למרכז ברית האו/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
 הסמוךפצצה אחת נפלה על הרכבת ואישה מהכפר  .אנחנו ברחנו ברכבת להריםו '41 בספטמבר 9 -בהפציצו את לנינגרד 

מ למקום " ק2000משם נסענו  .פינו את הרכבת כדי שהגרמנים יראו שאין נשק ברכבת ורק אנשים .באה לבדוק אם יש פצועים
 . של המלחמהופהפחות רעב כדי לעבור את התקושרר בו מה מלחבשכבר לא היה 

 נפטר  הוא. חצי שנה-מקסימום, חשבנו שהמלחמה עוד מעט תיגמר, הוא היה נכה ופחד לאבד את הבית,  נשאר בלנינגרדביא
  .המצב היה קשה והרעב היה גדול.  מרעב'42 -ב

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: וני דרךצי(
אחרי המלחמה נשארתי  . חזרתי ללנינגרד שמענו בעיתונים וברדיו שהמלחמה נגמרה וחזרנו למקום מגורינו1944 אוגוסטב

 . שנה עד שעליתי לארץ31בברית המועצות 
 .אני ובת דודה,  אמא ושני דודים-ונ לשפץ ושם גרך צריההיש בשיכון בלנינגרד  חדרים5ת דודה שלי סידרה דיר

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
לאחר אך נולדו לנו שני ילדים והכרתי את אשתי בקרית יובל  .נתנו לי אפשרות לגור במעון בקרית יובל ושם גרתי במשך שנה

בגלל הקושי עם  .עבדתי בהדסה בחשבונותולמדתי קורסים בחשבונאות  ).כשהבת הקטנה הייתה בת חצי שנה(מכן התגרשנו 
 .כ עבדתי בקבלת חולים ובמחסן הבגדים והחפצים"משם עברתי לעבוד במחסן אח. העברית התקשיתי להשלים את העבודה

 . יצאתי לפנסיה2000בשנת 
  
  
  

  ציפי וגשל: ראיון
  2009ספטמבר . ירושלים

  
  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 



