
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .יכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

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 ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  נחמה :שם פרטי  איתן: שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזית                                                 קורן    שם משפחה לפני 
 Koren                 :                    המלחמה או בתקופתה

   קורן:שם נעורים

:      מין   10/08/1939 תאריך  בלועזית                                                        נחמה     י שם פרטי לפנ
 לידה נ / ז    Nehama                           :                 המלחמה או בתקופתה

  זמושטי פולין הלידמקום 
 Zamosti):                                                מחוז, ישוב(

  פולין:ארץ לידה

  פנחס שם פרטי  הרצברג גולדה  שם פרטי ושם
 :נעורים של האם :של האב

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

  זמושטי  גורים קבוע מקום מ
 בלועזית                                            לפני המלחמה         

 Zamosti                               ):                    מחוז, ישוב(

 פולין :ארץ המגורים

  תואר /השכלה   בארגוןחבר                                מקצוע לפני
  :  או בתנועה:                                   המלחמה : לפני המלחמה

    אוזביקיסטאן- סיביר –רוסיה  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 ):                                                                            ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
  לא? אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
  לא?  אילו ומתי? האם היית במחנות

 
    

                                                                                                
                                                                                                                   

                                                                                                                                              

  לא :מקום  השחרור
 

 :תאריך השחרור

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


  לא האם שהית   פולין שצציןחזרת /לאן עברת
 ?)ציין מקום(השחרור  ?שם המחנה? עקורים

  לא  מחנות/קומותמ  1950שנת  גלילה :שם האנייה
  :בדרך לארץ : העליה  אם עלה (

 )בדרך הים  

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

,  חודשים3כשהייתי כבת . ועסקה בטכסטיל,  וענפהמישפחתי הייתה גדולה. שטי שבפוליןבעיר זמו, נולדתי שבועיים לפני המלחמה
  .ברחה כל המשפחה לרוסיה
  .והורי מכרו ציוד תמורת מזון, היה רעב גדול, התגלגלנו ממקום למקום

   .כ עברנו מסיביר לאוזביקיסטאן"אח. רגלנו חלו, היה קור, הגענו עד סיביר
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
  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 /בריחה; תך להצלבאופן משמעותיסייע 
" איגלו"למעשה גרנו ב. תנאי המחיה היו קשים ביותר. הייתי אז ילדה מאוד קטנה .  בזמן המלחמה היינו בסיביר ובאוזבקיסטן 

חלתי הגדולה גידלה אותי אז עם תום למעשה ת.  היהודים היו כל הזמן עסוקים בהשגת מזון.לא היה אוכל ולא היו תרופות. מבוץ
  .י הרוסים ונרצח בכלא"אבי נעצר ע. עוסק בשוק שחורמישהו הלשין לרוסים שאבי , המלחמה

  
  
  



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

  .בפולין התחלתי ללכת לבית ספר יהודי. עם אדם שאיבד את כל משפחתו בשואה, אימי התחתנה שוב. לברלין חזרנו 1945בשנת
  .אחותי עלתה לבד לפנינו.  עליתי ארצה עם אימי ובעלה1950בשנת . אפילו כילדה הרגשתי זאת היטב, הייתה אנטישמיות רבה

  
 י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
. באוהלתחילה גרנו . במחנה עשו אז הפרדה בגן לאשכנזים ולספרדים. ליד לוד" מחנה ישראל" שנים במעברות 10בארץ היינו 

  .כ בפחון"אח
כזוג צעיר גרנו . שעלה ארצה מלוב, עם משה  התחתנתי 1959בשנת . ס"אני הלכתי לביה. ההורים היו במרדף תמידי אחרי אוכל

אני עבדתי כפקידה במשביר לצרכן לאחר מכאן בקרן גמלאות בעלי .  לדים3נולדו לנו , ואחר כך עברנו לגור בבת ים, ג"תחילה בר
  .עדיין יש לי מועקה מאובדן הילדות. על קורתי בזמן המלחמה סיפרתי רק קצת לבעלי. ל "היה אזרח עובד צה

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 


	                                          "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 



