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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  גורמן

   :שם פרטי

  שרגא

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  גורמן

                                              בלועזית
  

Gorman 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  פייבל 

   בלועזית
Fable                                          

:                     מין

 זכר
   :לידהשנת 

23.11.1936 
  :  עיר לידה

  

       בלועזית
                                           

  :ארץ לידה

 פולין
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  יעקב

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 מלכה
                                                :     לפני המלחמה מגורים קבוע מקום

  

   בלועזית
 

  :ארץ המגורים

 פולין
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, הצעיר השומר, ר"בית(

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                                     מחנה עבודה בסיביר                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

: ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                   מחנה עבודה בסיביר

   

  בלועזית
Labor camp in Siberia 

  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 באוקראינה השתחררנועכב הצטרפות אחד האחים לצבא 
  :  תאריך השחרור

1947 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1950  

 

  ציין את שמה, ועלית באנייהבמידה 

  



 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

אבא היה עובד בחטיבת עצים והובלה , הישר לתוך מחנה עבודה מכיוון שהרוסים חשבו שאנחנו מרגליםהגענו לסיביר ונכנסנו 

מי שהיה מתגייס לשם אחרי תקופה מסוימת היו משחררים את המשפחות , אחי התגייס לצבא באוקראינה. שלהם בנהרות

קליפות של תפוחי אדמה כדיי לתת לנו לאכול  מידיי פעם אימא הייתה מביאה. אימא הייתה עובדת בקילוף תפוחי אדמה, שלהם

אחרי כמה זמן אבא נפטר ממחלת הדיזנטריה ואחרי שהוא נפטר הגיע אחי מהצבא לביקור והביא איתו קצת . כי אוכל לא היה שם

 אני, הילדים היו יכולים להסתובב חופשי במחנה.במידה מסוימת שמחנו שעכשיו צריך לחלק את האוכל לפחות אנשים, אוכל

לא . ואחותי הינו נכנסים ליער המפחיד אשר היה בתחום המחנה לקטוף פירות שגדלו שם על העצים ובשיחים ומביאים גם לאימא

אני זוכר פעם . היינו ישנים על הרצפה בבתי חדר רעועים כאלה מקורות עץ. היה לי נעליים אז הייתי עוטף את רגלי בסמרטוטים

בעכבות שירות אחי בצבא האוקראיני שיחררו אותנו .יה גר בביתה בגלל המחסור באוכלאחת שהשכנה שלנו אכלה את הדייר שה
  .מסיביר ונסענו משם ברכבת לאוקראינה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

ומכיוון שאמי הייתה חקלאית היא עבדה את האדמה אך לא היה מאיפה להביא  כשהגענו לאוקראינה נתנו לנו חלקות אדמה
כשהאוקראינים השתחררו מהנצים אנחנו באותה תקופה .אנחנו היינו רוב הזמן ברחובות בחיפוש אחר אוכל. זרעים לשתילה

ותנו יהודים אז בגלל האנטישמיות אני זוכר שהפולנים היו רודפים אותנו עכב הי', נסענו מאוקראינה לפולין ושם למדתי בכיתה ב

. כיה שם קיבל אותנו הצבא האמריקאי'חליתי בדלקת ראות ובאותו זמן כבר הגענו לצ 1946כיה בערך ב'הרבה באזור ברחנו לצ

  .עם הזמן האמריקאים עזבו את המחנאות שלהם והשאירו אותנו עם כל הציוד שלהם, הצבא האמריקאי נתן לנו אוכל ועבודה

אימא עבדה כעקרת  .כיה לאוסטריה והגענו לעיר וולס שם האחים שלי עבדו במשאיות לפעמים אני הייתי נוסע איתם'עזבנו את צ

יחסית היה . אני חושב שאפילו באו יהודים מהארץ ללמד אותנו, הייתי גם לומד תורה.ואני הייתי נוסע לבית הספר על אופנים, בית

. עד שהוא מת" קאפו"ר פעם אחד שהרביצו היהודים ליהודי אחר כי שחשדו שהוא לנו יחסים טובים עם האוסטרים אבל אני זוכ

בשנות החמישים עזבנו את אוסטריה והמשכנו לאיטליה  .אחיי היו כועסים עלי כי לא רציתי להיות דתי כמו שהם ביקשו ממני

  .זאת הייתה החלטה של הגדולים לעשות זאת. ומשם לארץ ישראל

  

  רץי על חייך  בא/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):לדורות הבאים

הייתי .שאר משפחתי עברה לטירה שם הם היו חיים במעברות). פסח ושרה(הגענו לחיפה ושם אני גרתי אצל משפחת סרוק 

שם גרתי עד הגיוס .לאחר שמשפחתי בטירה קיבלו שיכונים עברתי לגור חזרה איתם. הנמל' הולך לבית ספר בחיפה וגר ברח
כשחילקתי מסכות גז במלחמת קוד העורף אני זוכר שבמילואים הייתי קצין בפי 18.2.57-ועד ל 3.1.56-לצבא שהיה ב

אחרי הצבא עבדתי בפז גז  .בכרתי את אשתי 1960וב . ראיתי חבר וותיק בשם עומר שלא היה לו אז השגתי לו אחת,המפרץ

בפרזול אלומיניום עם הזמן נהייתי עצמאי  .ולאחר שהצלחתי בפרויקט של חדר גז גדול הזמינו אותי לגור בעפולה ולעבוד שם
  .בנים ובת 3ילדים  4היום יש לי .והעסק היה טוב
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