
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

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 רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  גומל :שם משפחה
  

   אירינה:שם פרטי

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

  בלועזית       סטפנובה   :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 

Stepanova                                                                  
 :שם נעורים

:       מין                  אירינה    :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית
 נ/    ז                                     

 :לידה תאריך
29.11.1938 

   רוסיה:ארץ לידה  רוסטוב על הדון   ): מחוז, ישוב( מקום לידה   בלועזית
Rostov-On-Don                                                                          

   אמיליאן:של האב שם פרטי   צילה ברודנה:שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

              רוסטוב על הדון:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   רוסיה:ארץ המגורים   בלועזית
Rostov-On-Don                                

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

                                   
  יקיסטן'סטלינגרד ודושנבה בטדג  ):  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 2005 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  
  

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(

  . אך נכנסה להריון וילדה אותי, היא תכננה ללמוד באוניברסיטה. 19בת , אמא הייתה צעירה. נולדתי ברוסטוב שברוסיה
  . המלחמה לא הייתה אנטישמיות גלויהלפני. אבי היה טייס צבאי בצבא הרוסי

  .הורי אמי גרו בקרבת מקום. גרנו ברחוב פושקין בדירה שכורה
  

  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, ניםפרטיז/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

 שלח אבי. הוא היה אמיץ מאוד ונלחם בעוז, היו לו עיטורים ומדליות רבים. בפרוץ המלחמה אבי נשלח לחזית להילחם בגרמנים
לאחר . ברכב, ברגל, במשך חודשיים נוראיים ברחנו ברכבת. יקיסטן'וביקש ממנה לברוח לטדג, מכתבים לאמי שנשארה איתי בבית

הרכבת הופצצה . והדרך הייתה נוראית, זקנים נאנחו, ילדים צעקו, היה רעב, היה קר מאוד. יקיסטן'שנה הגיעו גם הורי אמי לטדג
  .רגובדרך מספר פעמים ואנשים נה

  .אמי התחילה לעבוד כאחות בבית החולים וסיימה לימודים בהצלחה יתירה
. 4 או 3הייתי בת . היא נעלה את הבית כדי שלא אצא. שלמדה ועבדה, חיכיתי לאמי. אני נשארתי בבית ואסור היה לי לצאת מהבית

פעם אחת הייתה .  חזרה והביאה לי אוכלאמא. ראיתי ילדים משחקים בחצר ושיחקתי בכפתורים. הסתכלתי מהחלון, בכיתי הרבה
היה יותר נחמד אבל , כשהורי אמי הגיעו. אכלתי זרעי חמניות אחרי שסחטו מהם שמן וקראתי לזה שוקולד. רעידת אדמה ופחדתי

אחרי שנה . בשל היותה יהודיה, כשניסתה למכור נעליים בשוק, לאחר תקופה קצרה נעצרה סבתי. לא היה מקום לגור, צפוף
  . סבי עבד במפעל לנעליים כסנדלר.ררהשוח

הוא . לאחר מכן אבי עבר לטייס אזרחי ונשלח לארמניה. שם גרנו כשנה ,  הגיע אבי והעביר אותנו לשדה תעופה צבאי1945בחורף 
  .ולבסוף חזר לרוסטוב, בין היתר סיביר, נשלח בהמשך להרבה מקומות

  

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

בשנת . למדתי אנגלית והוראה באוניברסיטה. סיימתי לימודים בהצלחה יתירה.  שנה15-אחרי המלחמה נולד אחי הצעיר ממני ב
  .אנדריי ודימיטרי,  נישאתי ונולדו לי שני ילדים1961

  .נישא לרופאה ויש להם שני בנים, למד רפואה, 1996ת בני הראשון עלה בשנ
  .2005ואני עליתי עם בעלי בשנת . הוא נישא בארץ ויש לו שני בנים, 2001בני השני עלה בשנת 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  .היינו במעמד גבוה ולא חסר לנו דבר. נו לארץ כדי להרגיש אנשים חופשיים ולא למען כסף או הנאה כלשהיאעלי

  .אנחנו אוהבים את ישראל ומודים מאוד על גורלנו
  

 


	                                          "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 



