
 

" ְלדֹורֹות"                                        
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                     

 

  השואה ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
 

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

 www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

 
 שם משפחה ושם פרטי כיום

  :שם משפחה
 ניישטד 

  :שם פרטי
 פיגה

             פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                       

 אין צורך לענות עליה,          במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                         

:           איתו נולדתישם משפחה 
 ניישטד

                                              בלועזית
Niistd 

 

: איתו נולדתישם פרטי 
 פיגה

  בלועזית
Piga                                           

:                      מין
 נקבה

  :לידהשנת 
1922 

:   עיר לידה
 דיסנה 

      בלועזית
Disana                                            

 :ארץ לידה
 בלארוס 

: של האב ושם משפחה שם פרטי
 לייב ניישטד 

: שם פרטי ושם נעורים של האם
 סטרנה לישנינסקיה

                                                 :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
 דיסנה 

  בלועזית
Disana 

: ארץ המגורים
 בלארוס

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

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
   (מורה, סנדלר, תלמיד)

 תלמידה 

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

. (רוסיה)קומסומולסק ,במחוז מורדוביה עיר סרנסק ,(בלרוס)ויטבסק,  עיר פולוצק:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
               (שם העיר או האזור ושם הארץ)

                                                                                       

  בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו
                                                                                                                                                    

   ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

  בלועזית
 

                                                                     :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

 :  תאריך השחרור
 

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

 

   לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת
 

 ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 

: עליה שנת
 

1990 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 

http://www.ledorot.gov.il/
http://www.ledorot.gov.il/


 

י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

 )חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך)

 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

אבי היה חקלאי . ואחי הקטן זלמן, אחי מיכה, אני הבכורה, אמי סטרנה, אבי לייב.  בעיר דיסנה שבבלארוס1922נולדתי בשנת 
למדתי בבית הספר יהודי והתגוררנו . רקדנו מסביב למדורה ושמרנו שבת, ג בעומר"אני זוכרת שחגגנו את ל. ואמי עקרת בית

 . בקהילה היהודית בעיר
 

י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש)

(: במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור , או בהתנגדותבריחהב

, כמעט נהרגתי מהפגזות שהיו מסביב, עיר ויטבסקלהלכנו ברגל עד  . האחים הקטנים שלי ליער ברחתי עםכשפרצה המלחמה
קיבלנו לשלושה ) דאגו לנו ללחם, משם לקחו אותנו פולנים,  בקרון פתוח לסרנסקמשאמויטבסק נסענו ברכבת  .מאוד קרוב אלינו

. מחוז איבנובו באני נשלחתי לעיר קומסומולסק .עד שהאחים התגייסו לצבא, עבדנו בקולחוז בחקלאות. ( קילוגרם לחם3נפשות 
 פשוט ירו בהם וזרקו לבור, כולל הורי והמשפחה המורחבת נספו בגטו, כל מי שנשאר בדיסנה. בית חוליםמטבח בשם עבדתי ב

.   (כיום יש אנדרטה במקום לזכרם)
 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר

 :(עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה)

זה לא נמשך הרבה , היו נותנים מעט אוכל, אנשים זרים עזרו לי. הבית היה כבר תפוס, כשהסתיימה המלחמה חזרתי לבית שלנו
נישאנו כעבור זמן קצר  ,זלמן שינקמן,  הכרתי את בעלי לעתיד1946 בשנת. התקבלתי לבנק ועבדתי שם כמנהלת חשבונות .זמן

 . ומאוחר יותר עברנו לריגה בלטביהעבדתי בתור מטפלת בפנימייה . סטלה,ונולדה לנו בת
 

י על חייך  בארץ /נא ספר

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

  .כרמיאל כיום מתגוררת ב,הגענו לצפון הארץ . אלינהתיבעלה פיוטר ונכד, סטלהבתי  עליתי ארצה עם 1990בשנת 

 

 

 כרמיאל,  סמיון בלומברג:ראיון

 2013יולי 

 


