"לְ דֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי :יעקב

שם משפחה :נוסבאום

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

שם משפחה לפני
המלחמה או בתקופתה :נוסבאום
שם פרטי לפני
המלחמה או בתקופתה :יעקב
מקום לידה
)ישוב ,מחוז( :ווילנוב
שם פרטי
של האב :שאול
שם פרטי של האישה/הבעל
)אם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה( :חסיה
מקום מגורים קבוע
לפני המלחמה
)ישוב ,מחוז( :פטליסנלבוב
השכלה/תואר אקדמי
לפני המלחמה:בית ספר
מקומות מגורים בתקופת המלחמה
)ישוב ,מחוז ,ארץ( :ליד סטלינגרד ,כפר אליספקה
האם היית בגטאות? אילו ומתי?

שם נעורים:

בלועזית

|Nosboum
תאריך
מין:
ז  /נ לידה13.03.1919:
ארץ לידה:פולין

בלועזית

|Jacob
בלועזית

|Vilnov
שם פרטי ושם
נעורים של האם :חיה וינטרופ
שם נעורים
של האישה:
ארץ המגורים:פולין

בלועזית

|Patnislesbob
מקצוע לפני
המלחמה:

חבר בארגון
או בתנועה:הנוער הציוני

האם היית במחנות? אילו ומתי? מחנה עבודה ברוסיה
מקום השחרור :שקלוב ברוסיה
האם שהית במחנה
עקורים? שם המחנה? פשינה בפולין
מקומות/מחנות
בדרך לארץ:

תאריך השחרור 1945
לאן עברת/חזרת לאחר
השחרור )ציין מקום(? לבוב
שם האנייה:
שנת
)אם עלה
העליה1960:
בדרך הים(

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
נא לכתוב בגוף ראשון
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:
נולדתי בוולינוב .היו לי  3אחים ו 2-אחיות .אחות אחת נפטרה במלחמה ואחות נוספת הייתה בגטו.
למשפחה היה עסק פרטי -בית מלאכה לשמנים .היינו גרים באותו מקום עם נוצרים .הייתי בבית ספר נוצרי ולמדתי גם בחדר.
הייתי בתנועת נוער ציוני  3שנים .היינו אוספים כסף לקרן קיימת .למשפחה שלי היה כסף ואוכל לפני המלחמה ולא חסר לנו כלום.
נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)ציוני דרך :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים
ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי
סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה ,פינוי/אווקואציה למרכז ברית המועצות(:
בשנת  1941ברחתי לרוסיה.
עבדתי בקולחוז ,חפרנו תעלות נגד טנקים במחנה עבודה ליד סטלינגרד .בקושי היה מזון ומים.
הלכתי ברגל עד הים הכספי .שם נשלחתי ליד מוסקבה ,שוב חפרנו תעלות כל היום בשביל פרוסת לחם.
בשנת  1945הייתה לי תאונה ברכבת בדרך לגיוס לחזית עם יפן .הרכבת התנגשה עם עוד רכבת ,נפצעתי קשה ונלקחתי לבית
חולים שדה לפני הגבול עם מונגוליה.
אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
בשנת  1953התחתנתי ברוסיה בעיר לבוב.
עבדתי כמנהל מחסנים בסין ,לשם לקחו אותי ולא יכלתי לחזור לפולין .רק בשנת  1958יכולתי לחזור לפולין .הייתי מנהל בחנות
של כלי בית .לא מצאתי אף אחד מהמשפחה כי הם לא ברחו מפולין.
אני הייתי ציוני ,פניתי לסוכנות היהודית .הם לקחו אותי לווינה ומשם עליתי לארץ במטוס.
נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
גרתי בנס ציונה במשך שנתיים .לאחר מכן התגייסתי לצבא ועברתי קורס מכי"ם.
אחרי הצבא חזרתי לנס ציונה.

