"לְ דֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי :נתן

שם משפחה :בסר

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

שם משפחה לפני
המלחמה או בתקופתה :בסר
שם פרטי לפני
המלחמה או בתקופתה :נתן
מקום לידה
)ישוב ,מחוז( :זצ'וב
שם פרטי
של האב :יעקב דוד
שם פרטי של האישה/הבעל
)אם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה(:
מקום מגורים קבוע
לפני המלחמה
)ישוב ,מחוז( :סוקולוב
השכלה/תואר אקדמי
לפני המלחמה:
מקומות מגורים בתקופת המלחמה
)ישוב ,מחוז ,ארץ( :רוסיה ,מחוז וולוגדה

שם נעורים:

בלועזית

| Besser
בלועזית

| Natan
בלועזית

תאריך
מין:
ז  /נ לידה5.6.1934 :
ארץ לידה :פולין

| Zechov
שם פרטי ושם
נעורים של האם :בסר פייגה
שם נעורים
של האישה:
ארץ המגורים :פולין

בלועזית

| Sokolov
מקצוע לפני
המלחמה:

חבר בארגון
או בתנועה:

האם היית בגטאות? אילו ומתי?
האם היית במחנות? אילו ומתי?

מקום השחרור:
האם שהית במחנה
עקורים? שם המחנה?
מקומות/מחנות
בדרך לארץ:

תאריך השחרור
לאן עברת/חזרת לאחר
השחרור )ציין מקום(?
שם האנייה:
שנת
)אם עלה
העליה1947 :
בדרך הים( טטי פנמה

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
נא לכתוב בגוף ראשון
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:
נולדתי בפולין בעיר זצ'וב שבגליציה .במשפחה שלי היה סבא מצד אמא ,סבתא חורגת ,דוד ודודה הגרה בבאר שבע ,ואחותי
הקטנה .הרבה אני לא זוכר מהבית ,רק שסבא היה עיוור.
נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)ציוני דרך :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים
ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי
סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה ,פינוי/אווקואציה למרכז ברית המועצות(:
בזמן המלחמה הייתי ברוסיה אחרי שברחנו מפולין .כשפולין חולקה בין רוסיה וגרמניה ,ברחנו לצד הרוסי .שם הפרידו בין הילדים
וההורים .אותנו ,הילדים ,הכניסו לבית ילדים ואת אמא שלחו לפושולק .את אבי אני לא זוכר .אמא סיפרה לי שהוא נהרג במלחמה,
הוא היה חייל בצבא הפולני.
אחר כך העבירו אותי לעיר אחרת ,כדי שאוכל ללכת לבית ספר ,בעיר טוטמה ,בבית יתומים .שם הייתי עד סיום המלחמה.
אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
בתום המלחמה עברתי לבית יתומים פולני באחד הכפרים ,ונסענו לפולין ,לעיר גוסטונין ,שם התרכזו כל בתי היתומים .שם לקחו
אותי זוג יהודים והעבירו אותי לבית יתומים בלודג' .עם בית היתומים נסעתי לאזור ליד פראג בצ'כיה .משם נסעתי לצרפת ,שהיתי
קרוב לשנה בסטרסבורג .בסוף  1947עליתי ארצה במסגרת עליית הנוער .אחותי נשארה ברוסיה ,כי הייתה בעיר אחרת .היא
עלתה לארץ רק בשנת .1965
נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
בארץ הייתי בפתח תקווה במוסד "עליה" ולאחר מכן הייתי בכרכור .משם עברתי לחברת נוער בניר גלים ליד אשדוד שעוד לא
הייתה .משם התגייסתי לצה"ל .שירתי ביחידה קרבית במשך שנתיים וחצי .השתחררתי וחזרתי לניר גלים .הייתי שם חצי שנה
ועזבתי ,למרות שלא היה לי איפה לגור ולא הייתה לי עבודה .הסתובבתי ברחובות וישנתי על ספסלים .יותר מאוחר נכנסתי לגור
לבית חלוצים של פועל המזרחי ביפו.
בשנת  1956מצאתי את אמי .בשנת  1960התחתנתי ונולדו לי שלושה ילדים.

