
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  ברנדס :שם משפחה

  

  אידה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

          רודמן: המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Rudman בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Ida בלועזית                                                     אידה   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :לידה תאריך
17.8.1921  

   רדזיבולוב ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

 Radziwolow בלועזית
                                                           

  פולין :ארץ לידה
 

  פרידה פישר :שם פרטי ושם נעורים של האם  שמעון :של האב שם פרטי

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

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                        וורוצלב:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  פולין :ארץ המגורים                                     Wroclaw  בלועזית 

  
 

   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

   ליאבינסק ברוסיה'צ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  ליאבינסק'מחנה עבודה בצ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

 9.5.1945  :ורתאריך השחר

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

  
 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1957 :עליה שנת  וינה וגנואה, ורשה :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  עליה
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, לימודיםילדות ו, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
אך אז זה , כרגע המקום שייך לאוקראינה. ה ואסתר'מוטל, מיכאל  -היו לי שני אחים ואחות . גרתי עם משפחתי ברדזיבולוב

. לנו גודלנו וחונכנו על ערכי הדת והמסורת היהודיתכו. היינו משפחה אמידה ומסורתית ,אבי היה איש מסחר .היה חלק מפולין
  . הייתי בגן ילדים ואחר כך בבית ספר יהודי

  
  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, יםפרטיזנ/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 
לא זמן רב . וכך נפרדו דרכינו, י הנאצים למחנה עבודה בסיביר"אך הוא נשלח ע, עוד לפני המלחמה התחתנתי עם בחור יהודי

, הגעתי לעיירה. והחלטתי לנסוע לשם, ליאבינסק'יום אחד נודע לי שהוא נמצא בצ. לא הייתה אפשרות לכך, שמרנו על קשר

  .שם פגשתי קרוב משפחה שעזר לי למצוא עבודה כקופאית במסעדה

  

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

שנים רבות . לות ארצהאז החלטתי לע, 1957גרנו שם עד שנת . נסעתי עם משפחתי לפולין והתיישבנו בוורוצלב 1946בשנת 
  .עבדתי כגננת

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'ורות המשך וכוד/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  כ. והתחלתי לעבוד בתעשיה צבאית, אחר כך החלטתי לעשות הסבת מקצוע. בשנים הראשונות בארץ עבדתי כגננת

אם , בתי סופיה נשואה. אם לשניים וסבתא לשבעה נכדים, בתי פרידה נשואה. כיום אני מתגוררת בדיור מוגן בכפר סבא
  .לשניים וסבתא לשלושה נכדים

  
  
  

  יר רטנבךתמ: ראיון
  2009אוקטובר . כפר סבא

  
  אלינה נאור: עריכה

  

 


