
  

  "ְ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

  רעיה:שם פרטי  ויצמן :שם משפחה

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

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
                        |                        דיכנה: המלחמה או בתקופתה

 רעיה:שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 14-07-1933לידה נ/    ז                                             |רעיה:     המלחמה או בתקופתה

   בלועזיתה                                                               מקום ליד
                                                          |נבגרד ):     מחוז, ישוב(

 אוקראינה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 ינטה לאה גוחפן:נעורים של האם איסק:של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

 |):                                                   מחוז, ישוב(

 אוקראינה:גוריםארץ המ

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :  או בתנועה:                                   המלחמה : לפני המלחמה

           מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                        
                                                                      אורסק אזור ציקלובסקי רוסיה):       ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                                    אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                        נבגרד ווילנסקי:  מקום  השחרור
 

 1944תאריך השחרור  

  חזרת לאחר /לאן עברת  האם שהית במחנה 
                          נבגרד ווילנסקי?)ציין מקום(השחרור  ?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

  :ץבדרך לאר
  

  שנת
 1994העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

 )בדרך הים

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(

  . ילדים אחרים8 ילדה מחוננת קיבלו אותי לבית ספר למראת שקיבלו בגיל 7זוכרת את עצמי בגן הילדים לאחר מכן בת אני 

  . משפחות4התחילה המלחמה חייתי בדירת חדר ומטבח ל' כאשר שסיימתי כתה א

  .אבי עבד ואמי הייתה עקרת בית והייתה חברת העריה

   בשם שון ועכשיו הוא1939 לי אחות בכורה ואח קטן שנולד בשנתמי ההולדת היוהילדות הייתה שמחה היו הרבה מתנות בי

  .אלכסנדר

  

  

  

  

  

  

  

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, 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 

  .לאן לברוחכשהתחילה המלחמה אימא הייתה בהריון וארזה מזוודה ונסענו ברכבת לקייב כשברחנו הייה הרבה הפצצות ולא ידענו 

  .אימא אמרה שנחזיק אחד את השני ולא נתפזר נסענו בקרון פתוח והמזוודה כמעט והחליקה

  אימא תפסה אותנו ואנחנו תפסנו אותה כדי שלא תיפול כעבור כמה זמן לאימא התחילו צירים לקחו את אימא לבית החולים

  .ואותנו לקחה אישה מקומית קזחית

  היינו מחליפים בגדים באוכל אבא התחיל לעבוד ברכבת אחד מהגרמנים אמר לנו לברוח כי . חדגרנו עם הילדים שלה בחדר א

  .הכוחות התקדמנו לעברנו בגלל שהגרמנים היו קרובים הוקצה קרון שעליו נשים וילדים

  ם בו לא הייתה מי שלא הצליח לעלות עליו לא נשאר בחיים הגענו לאיזה שהיא תחנה ושם התיישבנו בקרון שלקח אותנו למקו

  בדרך אני ואחותי יצאנו לתחנת הרכבת ואספנו שימורים שזרקו החיילים הגרמנים ששימשו ככלי אוכל מיכאל שרק נולד . לחימה

  .התכסה בפצעים

  .כשהגענו התחילו לחלק את כולם לנו הביאו קרוון שעמד על הדרך. כשהגיע החורף הקרון קפא הגענו לאורסק



  .ד אבא ברכבת ואמא במפעל סבונים כל הזמן שההורים חזרו מהעבודה הם חיפשו את הקרוון שזז בדרךההורים החלו לעבו

  לא הלכתי לבית ספר כי לא היה מה ללבוש. אני גבעתי ברעב ואמא הביאה לי מהעבודה שאריות של עצמות שמהם הכינו סבונים

  .לנו בגדים כנדבות היו בגדים שהתאימו לי ואז הלכתי ללמודכעבור זמן מסוים הביאו לנו באראק חילקו . ולא היו כלי כתיבה

  קטנה ומתוקה ומי שלא למד טוב קיבל רק תה מתוק את הדיו עשינו משאריות פחם מעורבבות עם מיםהמי שלמד טוב קיבל לחמניי

  זור ששוחררה נבארגד במקום מחברת השתמשנו בעיתון מהענפים עשינו עטים ואותם טבלנו בדיו סיימתי כתה ואז שוחרר  האי

  אותנו הילדים לקחו לבית חולים לעזור לטפל בפצועים כעבור זמן מה נגמרה . 'חזרנו לשם התחלתי ללכת לבית ספר בכתה ג

  המלחמה

  

  

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

  .אחרי הבית ספר רציתי ללמוד טכנאות אבל להורים לא הייתה אפשרות כספית לשלוח אותי רחוק מחוץ לעיר

   ונסעתי לוולבוב והתקבלתי ללימודים במכללה הלימודים היו קשים מאוד כי באזור 52וסיימתי את הלימודים ב' הלכתי כתה ח

  .תיד מירון ויצמן ולפני החלוקה לאזורי העבודה התחתנובמכללה פגשתי את בעלי לע. היה וונדליזם חזק

  לא הייתה חתונה כי לשנינו היו בעיות כלכליות עבדתי עם חברה בהורדת סחורות כדי להרוויח כסף לא נתנו לי מעונות

  .אחר המשפטכיוון שהייתי יהודיה אז הייתי צריכה לסחור דירה ההורים לא יכלו לעזור שנמר הבית של אבי וקיבלנו אותו ל

  .אבי הצליח לשקם את הבית ההרוס כיום הבית הוא אתר היסטורי

  

  

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

   היו אצל בנם עד ששכרו מספר דירות עד שקיבלו  כשהגיעו לבאר שבע94 והם מבנם ונכדם הגיעו ב90בני הבכור הגיע בשנת 

  . ובגלל שהייתה נופלת קיבלו בית קרקע4תחילה קיבלו דירת עמידר בקומה . דירת עמידר

  .לילדים היה קשה והיא חושבת שמשפחתה היא אושר גדול.  חדרים3הם מאושרים שהם גרים כרגע בבית כזה דירת 

  . אנשים500 איש וכאשר נסעו היו יותר מ13קהילה היהודים תחילה  לפני הנסיעה לישראל ארגנה השנתייםכ

  .כשהגעתי ארצה חשתי שחזרתי לשורשים קוראת ספרי יהדות הולכת לבתי כנסת ומדליקה נרות

  לפני שנתיים הייתה חתונת הזהב שלי עם בעלי עשינו חופה ברבנות ולאחר מכן חגגנו במסעדה הייתה חגיגה גדולה ועכשיו אין 



  . ויפהה חתונה כי הייתה חתונה גדול להגיד שלא הייתה לי זכותלי

 


	                                          "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 



