
 

  "ְ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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  זקאשני :שם משפחה

  

  אידה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

                           גיבר :המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
Giber                                              

  :שם נעורים
 

                   אידה :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

                                                            

   בלועזית
Aida                                               

:                מין

 נקבה
  1941 :לידה תאריך

 
                                      אורל ):מחוז, ישוב( מקום לידה

                                                              

   בלועזית
Ural                                                           

  רוסיה :ארץ לידה

 
  לאון :ל האבש שם פרטי

  

  רגינה מטושביץ :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                    :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

   בלועזית
                                          

  :ארץ המגורים

  
 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

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

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                          :              מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

  1957 :עליה שנת
 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  



 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
ות ותפקידים פעיל, 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; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
  .באורל שברוסיה 1941נולדתי בשנת 

אך כשחזר מהמלחמה , ף למד בחדרהוא הגיע מבית דתי וא, מ"במהלך המלחמה אבי היה במחנה עבודה בבריה
  .וראה כי כל משפחתו נמחקה הוא זנח את הדת והפסיק לשמור מצוות

  
  בארץו מתום המלחמהי על חייך /נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

משם עברנו לורוצלה וכשחזרנו לפולין הבנו שאף אחד מהמשפחה אינו . שנים 3-4שם גרתי , אחרי המלחמה עברתי לשלזיה

  .שרד את המלחמה
אבי אושפז מיד לאחר שירדנו , כשהגענו לארץ. 16יחד עם הורי ואחי הקטן שנולד כשהייתי בת  1957עליתי לארץ במרץ 

אנחנו עברנו  .חודשים 9הוא אושפז בבית חולים באיתנים לחולי ריאה לתקופה של . מהאנייה כיוון שהייתה לו בעיה בריאות
משמרות במפעל  3עברנו לירושלים שם היא עבדה כל חייה , בבית שמש ולאחר תקופה בה לאמי לא היה היכן לעבוד לגור

הוצאתי תעודת בגרות , אני למדתי בתיכון ליד האוניברסיטה .אבי פתח חנות אינסטלציה .פילריק ומפעל מווה של מגבות
אמי נהרגה בפיגוע בשוק  1997בשנת . שגם הוא היה עולה חדש לאחר הצבא התחתנתי עם בעלי יעקב. והתגייסתי לצבא

יצאתי  2001בשנת , חשבונות ועבדתי במרכז הדרכה לספריותלמדתי הנהלת . שנים מצער 8ואבי נפטר לפני . ירושליים

ולאחרונה עשו טיול שורשים לפולין עם כל  בירושלים ה"נכדים אשר חלקם לומדים בתיכון ליד 6-בנות ו 2יש לי . לפנסיה
, כמו כן. טינהיש לי דוד למחצה מצד אבי שגר בארגנ, אחי גר בבית חנן. טיול שאני עשיתי שנים קודם לכן עם הורי. משפחתם

  .סבי ברח לארגנטינה לאחר שעזב את אשתו

  

 


