
 

  "ְ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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  קגן :שם משפחה

  

  טטיאנה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

          קגן:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  

 Kogan בלועזית
       

  :שם נעורים
 

  טטיאנה :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
  

 Tatiana זיתבלוע
        

:                     מין
 נ/  ז   

 :לידה תאריך
17.4.1925  

  

  דנפרופטרובסק  ):מחוז, ישוב( מקום לידה
  

    בלועזית
Dnepropetrovsk      

 

  אוקראינה :ארץ לידה
 

  יעקב :של האב שם פרטי

  

  זינאידה :שם פרטי ושם נעורים של האם

  

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/האם הי( הבעל/שם פרטי של האישה

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                        ינסק'דנפרודזרז:  לפני המלחמה  מגורים קבוע

  

 בלועזית
Dneprodzerzhinsk 

       

  אוקראינה :ארץ המגורים

 

  בית ספר: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

   :המלחמהלפני  מקצוע
                              

  

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

  יקיסטן וקווקאז'טדג  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

 :עליה שנת
 

2000 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: י דרךציונ(
, 16והתקבל לאוניברסיטה בגיל , אחי הגדול סלומון היה חכם מאוד. רופאה ועורך דין, נולדתי באוקראינה להוריי יעקב וזינאידה

אחת האחיות הייתה נשואה לשליח . כל אחיותיה של אמי התגוררו בגרמניה. י מבוססתהיינו משפחה ד. בלי בחינות קבלה
  .1933והם חזרו לאוקראינה בשנת , ברית המועצות בגרמניה

  

  .התחיל ללמוד טיס בבית ספר צבאי 1939ובשנת , הוא סיים בית ספר תיכון. 1922בעלי מיכאל ליברמן נולד בבלרוסיה בשנת 
  

  ך בזמן המלחמה י על קורותי/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; להצלתך באופן משמעותיסייע 

אחי לחם בחזית . אבי ואחי נלקחו לצבא. ואני הייתי איתה, בתחילת המלחמה אמי גויסה ושירתה בבית חולים נייד ברכבת
בשנת . סיימתי בית ספר תיכון בהצטיינות 1942ובשנת , יקיסטן'אמי ואני הגענו לטדג. היפנית ולאחר מכן חזר לאוקראינה

, אבי לחם בחזית המערבית. ואמי עברה איתי ועבדה במחלקה למחלות זיהומיות, התחלתי ללמוד רפואה בקווקאז 1943
  .דודותיי שגרו בגרמניה לא האמינו שהגרמנים מסוגלים לעשות מעשי זוועה כאלה. ולאחר מכן הצטרף אלינו בקווקאז

ובשנת , עבר להיות קצין בתותחנים, אחרי שהתאושש .לחם סמוך למוסקבה ונפצע קשה בעלי מיכאל ליברמן 1942בשנת 
בנס הוא מצא . בנס למד ללכת כראוי –ויצא על קביים , הוא היה בבית חולים במשך שנה. נפצע אנושות בקרבות בפולין 1943

  .את משפחתו

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא

   ):עליה/ העפלה, בריחה, אחרי המלחמהחיים , השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
נישאתי  1948בשנת . סיימתי את לימודיי וחזרתי לאוקראינה 1948ובשנת , בסוף המלחמה הייתי עדיין סטודנטית לרפואה 

  .1999עבדתי כרופאת נשים ומנהלת מחלקת יולדות בבית חולים עד . למיכאל ליברמן
  

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

וכרגע היא עובדת בקופת חולים , עזרתי לבתי לקבל רשיון ברפואה. בתי ילנה ונכדתי טטיאנה, עליתי עם בעלי 2000בשנת 
  .מאוחדת

  
  
  

  2009אוקטובר . חיפה

  
  אלינה נאור: עריכה

  

 


