
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

                                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה  :שם פרטי

  דבורה  גורדון

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

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה  בלועזית
                                               GORDON                                               גורדון

:       מין   בלועזית    :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה פנישם פרטי ל
DVORA                        נ/    ז  05.09.1944                                                             דבורה

    : לידהעיר  :ארץ לידה   בלועזית
YADOV                       פולין                                                            ביאדו 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 אסתר באס  שלמה

                                          :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
YADOV                       ביאדו  פולין                   

 
, תיכון, יסודי (:לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

                                      )אוניברסיטה
 

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( ם בתקופת המלחמהמקומות מגורי
  

                                                                                                                
         ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                      
                                                                                               ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                               :              רורמקום  השח  :  תאריך השחרור
              

 
  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת

  
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות  :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  איטליה 1957  ארצה

  
  

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(

 אחים ואחיות לאמי היתה משפחה בת שבעה. הורי נולדו וחיו בפולין .בת יחידה להורי, בפולין ב ביאדו1944נולדתי בספטמבר 
  .ערב המלחמה התחתנו הורי וברחו לרוסיה .אביו היגר לאמריקה, ואבי התגורר עם אמו ואחותו

  
  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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
   .אבי עבד במחנה כפייה וישב בבית הסוהר. בזמן המלחמה נדדו הורי ברוסיה ממקום למקום

  .הוריי לא יכלו לטפל בו בגלל המלחמה, בהיותו בן שנתיים הוא חלה מאוד עקב תת תזונה, בן זכר נולד לאמי 1942בשנת 
  .הם אמרו לה שהוא מת, החיילים לקחו אותו מידי אמי

לא היה לנו , לא ניתן היה להוציא אותי לרחוב בגלל השמירה הכבדה. בתנאים קשים מאודשנתיים מאוחר יותר אני נולדתי 
חיינו בפחד , לאחר שחרורה נדדנו והסתתרנו .אמי חלתה במחלת הטיפוס ושהתה זמן רב בבית החולים .ופותאוכל בגדים ותר

  .מהלא נודע
  

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

  .לא נישאר מהם אפילו ניצול אחד, משפחתה של אמי ומשפחתו של אבי נספו במלחמה .עם תום המלחמה חזרנו לפולין
  .אבי עבד כחייט ואמי היתה עקרת בית .שם נולדו אחיותיי חיה וציפי ,נכנסנו לגור בדירה קטנה, נו נבזזכל רכוש

  . החליטו הוריי שאנו יהודים וככאלה מקומנו בארץ ישראל1957בשנת 
  .במאי אותה השנה עלינו לארץ באונייה ארצהארזנו את כל חפצנו ו

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
ברנו לאחר תקופה ע .חיינו ללא חשמל ומים, התנאים במעברה היו קשים. עם הגיענו ארצה שוכנו במעברה בעיר טבריה

זמן מה מאוחר יותר עברנו  .ריה ולאחר מכן עבר לעבוד בקיבוץ אפיקיםבאבי עבד בט .אביב בצריף בדרום בעיר-להתגורר בתל
 .הוריי המשיכו להתגורר בעיר עד יום ומותם .אבי עבד כחייט ואחיותיי ואני למדנו בבית הספר ובתיכון, להתגורר בצפון העיר

  .חותי חיה נישאה גם היא וילדה שלושה ילדיםא .אני נישאתי ונולדה בתי מיטל
   

 

 


	                                        "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 



