
  

  "ְ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
   איגור:שם פרטי   לסמן:שם משפחה

  ופתההשואה ובתקפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
 Lasman            |                            לסמן:  המלחמה או בתקופתה

  :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
  25.9.1932 :לידה נ / ז    Israil             |                        ישראל:   המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                       מקום לידה                                        
  Mogilev         |                                           מוגילב): מחוז, ישוב(

   בלרוס:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  גיטה קוחנובר:נעורים של האם  זלמן:של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

  Mogilev          |                                     מוגילב):  מחוז, ישוב(

  בלרוסיה:ארץ המגורים

  יתואר אקדמ/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :  או בתנועה:                                   המלחמה בית ספר יסודי: לפני המלחמה

  מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                                 
                                                                         בשקיריה):    ארץ, חוזמ, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                                    אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו ומתי? ת במחנותהאם היי

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                  :                                        מקום  השחרור
 

_|_ _|_ _תאריך השחרור  

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

  :בדרך לארץ
  

  שנת
 2000: העליה

  : 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, פחהמש: ציוני דרך(

אמי עבדה כסגנית מנהל בית . גרנו בעיר מוגילב שבבלרוס. 1940שנולדה בשנת , הוריי ואחותי, אני: המשפחה מנתה ארבע נפשות
  .סבים וקרובי משפחה רחוקים יותר, דודות, דודים: משפחההיו לי הרבה קרובי . ואבא עבד כמהנדס, מרקחת

  
  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/ אדםהאם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
קרובי משפחה אחרים . עלינו לרכבת משא, אחותי בת השנה וסבי שהיה עיור, אמי, אני, כשהגרמנים התקרבו למוגילב, 1941ביוני 

  .אבי נשאר במוגילב להלחם בנאצים. מהםוכך נפרדנו , עלו על רכבות אחרות
 לא היה -אמי מייד התחילה לעבוד וקיבלה תפקיד להקים בית מרקחת. קיבלנו מעברה יחד עם משפחות אחרות. הגענו לבשקיריה

  .עזרתי לאמא וטיפלתי בסבי, אני למדתי בבית ספר מקומי. בית מרקחת במקום
כי לא , ישבנו בתחנות ימים שלמים. כעשרה ימים נסענו ברכבות, תה קשה ביותרהדרך היי.  החלטנו לחזור למוגילב1944באוגוסט 

עם סיום .  היה שם1945כוסלובקיה ועד 'ברח לצ, התברר שהוא היה בשבי הגרמנים  במחנה ריכוז, אבי נעלם. היו כרטיסים
  .המלחמה הוא חזר למוגילב

  

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

  .  אבי חזר למוגילב אלינו1945בשנת . דירתנו הייתה הרוסה והמון דברים נגנבו, כשחזרנו. 1944חזרנו למוגילב בשנת 
  .אבי חזר לעבודתו כמהנדס. אמי חזרה מייד לעבודה וניהלה את בית המרקחת

סיימתי את . והתחלתי ללמוד באוניברסיטה בעיר פטרזבודסק שבקורליה בפקולטה להנדסה, 1951ית ספר בשנת אני סיימתי ב
  .1956-1959עבדתי שם בין השנים .  והתחלתי לעבוד במקצוע בקורליה1956האוניברסיטה בשנת 

 התחלתי לעבוד במפעל 1960בשנת . ועבדתי כמהנדס ראשי במרכז לרכב מסחרי,  חזרתי לעיר מולדתי מוגילב1959בסוף 
  . 1970עבדתי שם עד . במשך הזמן קודמתי עד סגן מהנדס ראשי. למכוניות כמהנדס רכב

  .והשניה חיה עם משפחתה בגרמניה, אחת חיה עם משפחתה בארץ. נולדו לי שתי בנות. 1970נישאתי בשנת 
  .2000שם עבדתי עד שנת . לליסגן מנהל כ, אמריקה כמהנדס-  התחלתי לעבוד בחברה משותפת בלרוס1990בשנת 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  .התחלתי לקבל ביטוח לאומי, מכיוון שהייתי בגיל פנסיה. גרתי בדירה שכורה.  עליתי עם משפחתי ארצה לבאר שבע2000בשנת 

הקיצבה לא מספיקה לי לכל . שיניים ועוד, יש לי המון הוצאות לתרופות. עם הרבה מחלות כולל סכרת קשה, לההיום אני איש חו
  .עם הרבה הוצאות מסביב, אני עדיין מתגורר בדירה שכורה. ההוצאות
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	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
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