
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   שרמן:שם משפחה

  

   פיוטר:שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, ה אינה נוגעת אלייךבמידה והשאל                                  

            שרמן :איתו נולדתישם משפחה 

                                            

                                              בלועזית
 

  פיוטר:איתו נולדתישם פרטי 

                                                      

   ועזיתבל
                                          
:                     מין

  זכר
   :לידהשנת 

1940 
    קורוסטן :עיר לידה

                                                              

       בלועזית
                                           

  אוקראינה :ארץ לידה

 
  שרמן' אילאיצ :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  אידה  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                     קורוסטן :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

   בלועזית
                                         

  אוקראינה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/שכלהה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

      רוסיה -בוזולוק :מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )או האזור ושם הארץשם העיר (

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                        

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
  

       בוזולוק  :הנך אדם חופשיהמקום בו נודע לך כי 
                                                               

 

  :  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  הביתה, קורוסטן

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1990 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, אנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתורה ,או בהתנגדות בריחהב
  

 .אחותי הגדולה רעיה ואני, אידה-אימא, איליה-אבא, גרנו בבית ארבע נפשות .בעיר קורוסטן באוקראינה 1940נולדתי בשנת 
  .רואחותי הייתה תלמידה בבית הספ, אימא הייתה עקרת בית, אבי עבד כספר ובערב היה מוזיקאי

חמש בנות  - שפחה גדולהיתה לו מישה ,אבא של אבי, סבא .לכיוון העיר מהר מאודהתקרבו ה הנאצים מלחמהכשפרצה 

לחם  ,יס לצבאיאבי התג. ברחנו לכיוון מזרח רוסיהכך רכבת ובעם הילדים לקרון  הנשיםהכניס את כל ל החליט -וארבעה בנים

  .מלחמההגרנו עד סוף  ושם יר בוזולוק שברוסיההגענו לעאנחנו  .אוקראינהב באזור קייב 1942- ונפל ב ,נגד נאצים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

שארו אחרי נששל אימא  התגרנו תקופה אצל קרובי משפחו, הבית שלנו היה הרוס. מלחמה חזרנו לעיר קורוסטןהכשנגמרה 

  .1948-נפטרה בחלתה בזמן המלחמה שמא או, אחותי התחילה לעבוד .הזמינו אותנו אליהםו ,הלטביי, מלחמה בריגהה

בית הספר וסיימתי עשר שנות הלכתי ל 1948- ב .18עד שמלאו לי  שליהחוקית פוטרופוס אלמעשה התה יאחותי הגדולה הי

תי שיר .םאקסטרניבלימודים כללה לשנה שלישית במקצוע טכנולוג ולמדתי התקבלתי למ. יהיעבדתי במסגר ולאחר מכן ,לימוד

, עבדתי שם בתור מסגר .למפעל בזמן הזהיה שהפכה יחזרתי למסגר 1963שנת בואוויר שלוש שנים הבחיל בקזחסטן בצבא 

  .נהאלי - נולדה לנו בת ושנתיים לאחר מכן, התחתנתי עם סטלה 1980- ב .סגן מנהל מחלקה גדולהו טכנולוג

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  
 12ולאחר מכן עד , לטירת הכרמל ושם גרנו שבע שנים לאחר מכן עברנו. וגרנו שנה בקריית מוצקין 1990עלינו ארצה בשנת 

  .יפה ומסודרת, עיר חדישה, עברנו לגור בכרמיאל 2009ובשנת , שנים במפעל פרוטורום 13עבדתי . שנים בעכו

 .היה תמיד שלוםשיו, הישלא תהיה שואה שני ות הבאיםמאחל לדוראני 
  

  
  

  סמיון ברומברג: ראיון

  2013אוגוסט , כרמיאל


