
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                              

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

  אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  נדקוב :שם משפחה
  

   אנה:שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   בלועזית

                                                                                   
 :שם נעורים

:       מין                               :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית
 נ/    ז                                     

 :לידה תאריך
22.3.1915 

   בולגריה:ארץ לידה  סטרזבורה   : )מחוז, ישוב( מקום לידה   בלועזית
                                                                                                   

   נסים:של האב שם פרטי   רבקה:שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

                         סטרזבורה:   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   בולגריה:ארץ המגורים                           בלועזית

                     
 

תנועה :   או בתנועהחבר בארגון
  אנטי פשיסטית

 : לחמהלפני המ תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  
  ה'ברקוביצ  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                       
                                                                           

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

  :                                                                       מקום  השחרור
 

 :  תאריך השחרור

 ?שם המחנה? ם שהית במחנה עקוריםהא  סופיה ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1991 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  
  

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


 

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

אחי מואיס . שעברו את התופת בשואה, נותרתי עם שני אחיי. ואיתה מתה אחותי הגדולה קלרה, שמתה משחפת, התייתמתי מאמי
  .אחי יוסף עבר אירוע מוחי ונפטר בבולגריה. התגורר בתל ברוך ונפטר לפני כעשר שנים, 1949עלה לארץ בשנת 

 נישאתי 1940בשנת . שם הייתי שלוש שנים. תפסו אותנו ושלחו אותנו לכלא, בזמן אסיפה, ערב אחד.  בתנועה אנטי פשיסטיתהייתי
  . אחרי המלחמה-1945בננו נולד בשנת .  נולדה לנו בתנו הבכורה1941ובשנת , סיללוו
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, ת וצעדות מוותמחנו, גטאות, 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 

וכל המלחמה חיינו עם הידיעה שהוא כבר , בעלי יצא למלחמה. שם רוכזו הרבה יהודים, ה' העבירו אותנו לברקוביצבזמן המלחמה
  .לא ישוב

  

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

כנראה בגלל . ושם נראה את ווסיל בעלי ששב מהמלחמה, הוא כתב לנו לחכות בתחנת הרכבת. ב מחבר קיבלנו מכת1945בשנת 
 20.9.1945-כשבננו נולד ב. כאילו הוא קם לתחיה, זה היה מרגש מאוד. נסענו למלון ושם פגשנו אותו. עיכוב בשעון לא ראינו אותו

שם עבדתי . כאחראית על ספריית המידע, עבדתי בתחנת רדיו בסופיה. הניסינו לחזור לחיי שגר. מבחינתנו היה כאילו נולדנו מחדש
  .1991עליתי לארץ בשנת . עד הפנסיה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
שאוהבת , אני. יש שם סייעות ומסעדות וחיי חברה פעילים. אבות בירושליםהתגוררתי במעין בית . לארץ הגעתי כבר מבוגרת

  .שפות שלמדתי בעבר, מצאתי דרך לתקשר עם הדיירים בספרדית ורוסית, לתקשר עם הסביבה
  

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                              סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



