
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  קלוגר :שם משפחה
  

  דבורה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

         רב'שצ:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  Szcerb בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Dvora בלועזית                                                    דבורה    :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

  1928 :לידה תאריך

  סוקולוב פודלסקי  ):מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

 Sokolov בלועזית
Podlasky 

                                                           

  פולין :ארץ לידה
 

  לדה ריבאקגו :שם פרטי ושם נעורים של האם  קלמן :של האב שם פרטי

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

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                       סוקולוב פודלסקי:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

 Sokolovבלועזית 
Podlasky                                    

   :ארץ המגורים

  
 

   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

  רוסיה ואוזבקיסטן, פולין ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                           

 ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

    'לודג:     מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

מחנה מעבר  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים

 רפתבצ
   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת

  
  

 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1949 :עליה שנת  צרפת :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  עצמאות

  
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  .אבי החזיק בחנות בגדים ואמי הייתה עקרת בית. קלמן וגולדה הורייל ,1928קולוב פודלסקי שבפולין בשנת נולדתי בסו

  .הייתי בת עשר כשהתחילה המלחמה

  

  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; להצלתך באופן משמעותיסייע 

הוא דאג להעביר אותנו דרך הנהר לצד הרוסי של . חבר גוי של אבי והציל אותנו עד שהגיע, שהינו בגטו סוקולוב פודלסקי
סבלנו מקור , שהינו שם שנתיים. מכיוון שלא הסכמנו לקבל דרכון רוסי, משם נלקחנו ברכבת משא לכיוון צפון רוסיה. הגבול
   .40בגיל , אבי נפטר שם ממחלה. שם סבלנו ממחלות רבות. משם נסענו לאוזבקיסטן. ורעב

  .ונשארנו שם עד השחרור' אחרי תקופה ארוכה נסענו ללודג

  

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

" עצמאות"עליתי על אוניית . 1949שנת שהינו במחנה מעבר בצרפת עד . וינט עזר לנו להגיע לצרפת'אחרי המלחמה ארגון הג
  .והפלגתי ארצה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

הכרתי . ר יעקבאחרי שהות קצרה במחנה העולים הגעתי לבא. ושהיתי במחנה עולים בפרדס חנה 1949עליתי ארצה בשנת 
  .אחרי החתונה הפסקתי לעבוד והתחלתי ללמוד. 1952והתחתנו בשנת , בעבודה בבית חרושתאת בעלי 

  .חמישה ילדים ושני נינים, כיום יש לנו שני ילדים

  
  
  

  תמיר רטנבך: ראיון
  2009אוקטובר . כפר סבא

  
  אלינה נאור: עריכה

   

 


