
 

  "ְ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
  שרה  גופרשטיין

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

     Fainzaing פאינזיינג  פאינזיינג 
:       מין   :לידה תאריך  :בתקופתההמלחמה או  שם פרטי לפני   בלועזית

      Sara 26/03/1930 נ / ז     שרה  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Antwerpen בלגיה  אנטוורפן 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Antwerpen  בלגיה  אנטוורפן 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

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

  דרום צרפת–מואסק 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
  צרפת-מנזר מרי סוזן פלורה  

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  מרסיי 1948  קדמה

  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  ל קורותיך לפני המלחמה י ע/נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

. שירהלא היינו משפחה ע.  אני ושתי אחיותיי נולדנו כבר בבלגיה.גנבו להם את כל הרכוש. היגרו לבלגיה עם שני בניהם יהורי
אימא אמרה שמי לא יודע להתפלל זו בושה . ס יהודי"בימי ראשון הלכנו לביה. גדלנו בסביבה יהודיתושמרנו על כל המסורת 

  . היה איש מדהים,אבא היה חבר טוב של הילדים. גדולה
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויב או מסתורב, 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 

היינו . בדרום צרפת  יום למואסקאחד עשרהרכבת נסעה . ת כי ראש העיר דרש שנעזובעלינו על רכב.  המלחמה ברחנופרוץב
כי המורה שלנו היה אנטישמי מאוד , באיזשהו שלב עברנו לבית ילדים. צריכים לצאת לגנוב מהשדה כדי שיהיה לנו מה לאכול

 שם הצליחו , למנזר1942- עברנו באנחנו. לאחר מכן לקחו את ההורים למחנה בצרפת והם נספו. ועשו לנו את המוות שם
  .כך ניצלנו מההשמדה. להסתיר אותנו

  

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

 ,רצו שאעבוד עם היהודיםבינתיים . לה לארץאני החלטתי שאני עו. אחי החזיר אותנו מבית הילדים, כאשר נגמרה המלחמה
ה למרות שהגעתי לארץ ישראל עניי. בדרך הכרתי את בעלי . נסעתי לישראל באונייה ממרסיי1948-ב. ועבדתי כמתורגמנית

  . שתי אחיותיי עלו גם הן לישראל.הרגשתי שהגעתי לבית שלי, ורעבה
  

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

הבתים לא היו מחוברים למים או  ,תנאים נוראייםבאזור שררו . לעוליםבתים נתנו היכן ש ,באזור יפו בליה'בתחילה גרתי בג
השני נפטר לפני . בגולןכיום  גוררמת אחד , בניםשנילי נולדו . למדתי קוסמטיקה ואני לאחר מכן עברנו לגבעתיים. לחשמל

. אני מאוד אוהבת את הארץ וגם חינכתי את הבנים והנכדים שלי לכך.  למדו לתת למדינה,ל"קצינים בצהכ שירתושניהם . שנה
  . ניניםארבעה נכדים ושישהכיום יש לי 

  
  
  

  נירית חבשוש: ראיון
   2012פברואר . מושב בני יהודה

  
  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 



