
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  סרנה :שם משפחה
  

  )טרזה(אידה  :שם פרטי

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

                                                                                   
   :שם נעורים

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

 :לידה תאריך
11.10.1933  

  פולין :ארץ לידה  ויזנה   ): מחוז, ישוב( מקום לידה  בלועזית
                                                                                                   

  ישראל :של האב שם פרטי  חסיה קיק :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

                               ויזנה:      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  פולין :ריםארץ המגו                          בלועזית 

                     
 

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

  .בונקר בשדה, כפר זנקלבו, ה'גטו לומז ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
  חודשים18ה 'גטו לומז ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
     ועבדנו במטבחהיינו במחנה?    אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

   :        מקום  השחרור
 

 1945  :תאריך השחרור

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1950 :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, העבוד, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

). ה'מ מלומז" ק60(גרנו בעיר ויזנה .  שלושה אחים ושתי אחיות- היינו חמישה ילדים. להוריי חסיה וישראל, נולדתי למשפחת לוין
 1941עד . שהיה ליד בית הכנסת, בית ספר עבריאחיי הגדולים היו ב. זכור לי שאבא התפלל בבית כנסת כל בוקר, הבית היה דתי

,  חייטים- ניהלו חיי קהילה והיו כולם בעלי מקצוע,  יהודים712בעיירה התגוררו . היינו משפחה כמו כל משפחה יהודית דתית
  .בית ספר וגן,  זה היה מתחם אחד של בית כנסת- אחיי הביאו אותי לגן ליד בית הכנסת. סנדלרים ועוד

  
  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/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /ריחהב;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
היהודים הובלו .  באישור הגרמנים-מיד הגויים עשו פוגרום על הקהילה היהודית, כשהגרמנים נכנסו לפולין וכבשו את העיירה שלנו

אמי ואחי , אני. וח מהרוצחיםהרבה מהם הצליחו לבר". שמע ישראל"שכל הזמן התפלל וצעק , למוות והרב בראשם עם ספר תורה
שני אחיי הגדולים ואבי הסתתרו אצל אחיו של ראש המועצה . שהכיר טוב את אבי והיה לקוח שלו, י ראש המועצה"הקטן הוסתרנו ע

ה 'עברנו ללומז. ששם יש יותר סדר מטעם הגרמנים, הגוי יעץ לנו לעבור לעיירה גדולה יותר, בסוף הפוגרום. עד שעבר זעם, בכפר
.  חודשים18המקום הפך לגטו ושהיתי שם , אחרי כמה זמן. היינו כמה משפחות בחדר אחד, זה היה צפוף. מצאנו מקום לגור בוו

, במשך הזמן תפסו את אחיי הגדולים. אני נשארתי בגטו כי הייתי קטנה. ההורים השיגו כרטיסי עבודה ועבדו יחד עם אחיי הגדולים
 חודשים 18 אחרי .ואז הרגו גם אותם, השאירו שלושה אנשים שיכסו את הקבר. ם להורג ביערוהוציאו אות,  איש100בקבוצה של 

אז הרבה , שלמחרת מחסלים את הגטו, לאבי נודע במוצאי שבת. הגרמנים החליטו לחסל את הגטו ולגרש את היהודים למחנות ריכוז
, יום אחד אבי מצא גוי טוב. בין כל מיני גויים שאבי הכיר הסתובבנו 1944עד שנת . הצליחו לברוח מהגטו) ואנחנו ביניהם(אנשים 

עד שהגרמנים תפסו אותי , אנחנו הסתתרנו בשדות ומקומות אחרים. שהחזיק אותנו עד שהגרמנים פינו את הכפר כשהחזית התקרבה
השתלבנו ,  שאנחנו יהודיותהם לא ידעו. שם היו רק פולנים ושם קילפנו תפוחי אדמה במטבח לחיילים. ואת אמי ולקחו אותנו למחנה

לילה אחד . הם לקחו אותנו איתם כבני ערובה. והגרמנים נסוגו לכיוון גרמניה, הרוסים התקדמו בחזית, אחרי חצי שנה. בין הנוצרים
  .יחד איתנו היו עוד הרבה אנשים, הסתתרנו בדיר חזירים והצלחנו להתנתק מהגרמנים

  
קיבל אות חסיד אומות עולם ) ויצק(דובקובסקי ויצנטי בנו . ר היה דובקובסקי בולסלבשמו של הגוי ששהינו אצלו עד פינוי הכפ*

  .הוא נפטר  ואשתו ממשיכה לקבל את הרנטה. מיד ושם
  

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

אבא שלי ' בזמן השהיה בלודג. והתגוררנו שם עד שקיבלנו אישור עליה לארץ', נסענו ללודג. הוריי ואחי, מלחמה נשארנו אניאחרי ה
  .והשתייכתי לתנועת הנוער גורדוניה עד שסגרו את התנועה מטעמי ממשלה, פולני- אני למדתי בבית ספר עברי. עבד כחייט

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ מודיםלי: ציוני דרך(
היינו .  והעבירו אותנו לחדרהDDT-שם עשו לנו ריסוס ב,  כשעלינו ארצה הביאו אותנו לשער העליה. עליתי ארצה1950ביוני 

אני עבדתי בבוקר , אבא נלחם על הפרנסה יום יום. ביבאבי הצליח לשכור חדר ועברנו לתל א, לאחר זמן מה. במחנה עולים באוהלים
  .ואחרי הצהריים למדתי

שהיה ברחוב הס בתל , בנוסף למדתי בבית ספר מסחרי מרכז מורים מוסמכים.  המשכתי את לימודיי בגימנסיה בלפור בתל אביב
  .1954 עד שנת - התגייסתי לצבא ושירתי שנתיים1952בשנת , לאחר מכן. אביב

לבת השניה , לבת הבכורה קוראים זיו דורית. נולדו לנו שלושה ילדים ועשרה נכדים. התחתנתי עם בעלי סרנה אליעזר 1956בשנת 
  .נול נאוה והבן סרנה אבי

  

 


	                                          "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 



