
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  אינה  שור

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

     Sirtuina סירטואינה  סירטואינה 
:       מין   :לידה תאריך  :ההמלחמה או בתקופת שם פרטי לפני   בלועזית

      Ina 6.5.1929 נ / ז     אינה 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Nemirov אוקראינה  נמירוב 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
        Nemirov   אוקראינה  נמירוב 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
 בית ספר                                   

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  מורפה, נמירוב

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1945 מורפה

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1994    
  
  
  

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(

  .ס"למדתי בבי אני . היה תופרי אב. ואני הקטנה אחיות2- ום אחי2 היו לי , לפני המלחמה היינו משפחה גדולה
  

  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 

  .נהרגולמלחמה וגיוסו  י אחי2 . נמירוב גטועירנוכשפרצה המלחמה הקימו ב
 בשביל הנאצים תפור בגדיםלקחו אותו לנדרש  מקצוע לאבי היהבגלל ש.י הנאצים ממש בתחילת המלחמה"אחותי נרצחה ע

 לבור שאנחנו ו וזרקו אותאני זוכרת שכל מי שהיה חלש ירו בו. 14 הייתי אז בת .ה עבדה בחפירת בורות ואני עזרתי לאואימ
 יהרגו חרתעזוב אותה אאלא אותי ש הרי הזהיאמ .י הנאצים" היינו צריכים לכסות את הגופות של כל היהודים שנרצחו ע.חפרנו
הנאצים ירו בכל הילדים הנמוכים ובגלל שלא הייתי גבוהה אמא הרימה לי  .היינו רעבים מאוד וחלשים, אימה,  היה פחד.אותי

  .כדי שאראה גבוההאת החצאית 
  .מי שלא היה עומד בכמות היו רוצחים אותוו יעדולשקול והקציבו לנו כמות אותם  לנקות ,לאחר מכן היינו צריכים לעבוד בפירות

נתן לנו נו ולקח אותש , אוקראיני,חבר של אביהצלחנו אני ואמי לברוח מהגטו בזכות , בגטובזמן החלפת השיטור של הנאצים 
   .משיך ללכתותצעק תלא שהשניה  ,הי תתפסשימאם ש בנפרד ותכל אחאלא  בדרך אמר לנו לא ללכת ביחד .בגדי אוקראינים

 אומנם הרומנים לא הרגו .ראו יפהילדאוג לעצים שיוהיינו צריכים לנקות . בעירגטו הוכנסנו ל .הגענו למורפה שם היו רומנים
  . ה מהעבודה הקשהיהודים אבל הם לא נתנו לאכול והרבה מתו מרעב וגם כתוצא

  

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

מי שנשאר בחיים היו אני  . רצחו את כולם,שם שומם היה ל הכו, חזרנו לנמירוב.כשהמלחמה הסתיימה היינו אני ואמי במורפה
  . באוניברסיטה הוראה קורסי2השלמתי  כשגדלתי .ס"הבי חזרתי ללמוד ב.יריוהו

לא מצאתי עבודה בהוראה והתחלתי לעבוד בבית חולים  .לכן גרנו במתחם הצבאי באוקראינהובעלי עבד בצבא והתחתנתי 
  . בנות2 נולדו לנו .טובהיה כלכלי ה נומצבו, תפקיד בכיר בצבאהתקדם לבעלי . בהנהלת חשבונות

 .נפטרו בנמירובחיו והורי 
  

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

 .לא הצלחנו ללמוד עבריתושנינו  68בת אז  הייתי .1994בשנת אני ובעלי עלינו אחריהן . והתחתנו כאן עלו לארץ יבנותי
מאוד נלחצתי , לידו בעת האירועהייתי . התקף לב ונפטרבעלי  לאחר שנתיים בארץ קיבל .ענו לארץ שנינו קיבלנו פנסיהכשהג

 ומאז אני לא ,הגוף דחה את הברגיםושמו לי ברגל ברגים והיתה לי אינפקציה בגלל שיש לי סכרת  .נפלתי ושברתי רגל ימיןו
  .ניתוחים' עברתי מסבמהלכן  שנים 4י בכסא גלגלים כבר אנ.  על כסא גלגליםמתניידתעומדת על רגלי ו

  .כלכלי מאוד קשהה ימצב, אין עזרה מהמדינהואני משלמת למטפלת ביום שישי מכספי שלי , הקליטה בארץ קשה מאוד
  . נינים6 - נכדים ו4יש לי 

  
  
  

  מירית קרמר: ראיון
  2009אוגוסט . קרית ים

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "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 



