
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

  .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

  
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   מאשה:שם פרטי   גנטמן:שם משפחה

  קופתההשואה ובתפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
  Lapidus       |                         לפידוס: המלחמה או בתקופתה

  :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתרטי לפני                                                          שם פ
  1918 :לידה נ / ז    Masha       |                                    מאשה:המלחמה או בתקופתה

   בלועזית               מקום לידה                                                
             |                                       מינסק):  מחוז, ישוב(

   בלרוסיה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 :נעורים של האם  אברהם:של האב

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

                                                             בלועזיתם מגורים קבוע מקו
  לפני המלחמה                  

  Minsk                    |                   מינסק  ):מחוז, ישוב(

   בלרוסיה:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה                           חבר בארגוןמקצוע לפני        
  :    או בתנועה                      תופרת :המלחמה בית ספר:לפני המלחמה

  מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                                 
 ): ארץ, מחוז, ישוב(

       סקגטו מינ?     אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                            

                                                                                                        
   ?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                      
                                                    

  מינסק: מקום  השחרור
 

 5.1944תאריך השחרור  

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

  מחנות/מקומות  שנת  : שם האנייה
  :בדרך לארץ  :העליה  אם עלה (

    )בדרך הים
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  .אני הייתי הצעירה מבין ארבעה בנים .אבי היה נכה מלחמת העולם הראשונה . בעיר מינסק1918נולדתי בשנת 
כך התחלתי .  שלחו אותי לבית ספר מקצועי ללמוד מקצוע בבית ספר לנוער14ולכן בגיל , היינו עניים, היו קשים מאודהחיים 
  .הם עסקו בתפקידים בכירים במפלגה הקומוניסטית. אחיי הגדולים התחתנו ונולדו להם ילדים .לעבוד

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, אותגט, 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 
מסביבנו ראינו  ,רצנו בבהלה ברחובות. העיר שלנו הופצצה והבית שלנו נשרף  כליל, י זוכרת את הימים הראשונים של המלחמהאנ

   .מאחר ולא היה לנו איפה לגור נכנסנו לבית ריק. אנשים רצים ונופלים מפגיעת הפצצות
הוריי , אני, אחיי היו במלחמה. ה והיציאה משםונאסרה הכניס,  מינסק-הם יצרו את גטו ברסט, כאשר הפשיסטים נכנסו לעיר
לכן הצלחתי לצאת ולהכנס לגטו . ומהירה, עיניים כחולות, אני הייתי קטנטונת עם שיער בלונדיני .ומשפחות אחיי גרנו בבית אחד

. פה הבלרוסיתשידעתי את הש, דבר נוסף שהציל את חיי.  הייתי הולכת לשוק ומחליפה בגדים וחפצים תמורת מזון.בלי ששמו לב
  .ולכולם אמרתי שאני מאיזה כפר, לא זיהו אותי כיהודיה

הוציאו את הוריי המבוגרים , יום אחד ראיתי איך הגרמנים נכנסו לביתנו. אני הסתתרתי בעליית הגג. החיים בגטו היו מאוד קשים
אני . צות אלה לגדוד גדול של פרטיזניםקבו. בתקופה זו אחיי היו ממארגני קבוצות פרטיזניות ביער סלוצק .לרחוב ורצחו אותם

  .הייתי אשת הקשר בין הפרטיזנים לגטו
. ולהציל את חייהם) פריסלקה ואומלקה(אחת המשימות שהשתתפתי בהן הייתה להוציא ילדים מהגטו למשפחות בכפרים מרוחקים 
  .י גרמניםלפעמים היינו מסתתרים בביצות מספר ימים וממתינים שלא יהיו גרמנים או שוטרים תומכ

ש קוטוזוב " ע2הייתי בבריגדה מספר . לכן עזבתי את הגטו והצטרפתי לפרטיזנים ביער צרבוצקי, עם הזמן הבנתי שחיי בסכנה
 הדפו את 1944בשנת . נפגשנו בגטו והתגייסנו יחד לפרטיזנים. את בעלי הכרתי לפני המלחמה .המפקדים היו מטיווסאן ואיבנוב

  .הגרמנים מבלרוסיה
  

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

. בשל המחלה של בתי הייתי במצב בריאותי ממש קשה.  נולדה לנו בת ובגיל שנתיים חלתה בדלקת קרום המח ונפטרה1945בשנת 
  . נולדה לנו בת1951 נולד לנו בן ובשנת 1947בשנת . עצמילקח לי ארבעה חודשים לחזור ל

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
בעלה ואחריה הגיעו שני  הגיעה נכדתי עם 1992בשנת . אשתו של אחי גרה פה.  אני ובעלי עלינו ארץ לאשקלון1991בשנת 

אני מארגנת טקס ביום .  נפטר בעלי2002בשנת . שיכנו אותי ואת בעלי בשיכון של עמידר בשל היותנו ניצולי שואה .הילדים שלי
  .אני מאוד אוהבת את ישראל. הניצחון על הגרמנים
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