
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  
  

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

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 פורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסי. וחינוכית

  .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   בתיה:שם פרטי   גורן:שם משפחה

  קופתההשואה ובתפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
  Sobel         |                                סובל: המלחמה או בתקופתה

   :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
  30.12.1936 :לידה נ/    ז   Beata           |                           באטה :  המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                          מקום לידה                                     
  Krakow                 |                                   קרקוב): מחוז, ישוב(

   פולין:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  ונדה לפל:נעורים של האם  ישראל:של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

  Sanok                                                   | סנוק):מחוז, ישוב(

   פולין:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :  או בתנועה:                                   המלחמה :  המלחמהלפני

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

  ?      אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                

                                                                                                        
  ?       אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                  
                                                                                                        

  :                                                                        מקום  השחרור
 

_|_ _|_ _תאריך השחרור  

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

  :בדרך לארץ
  

  שנת
 _ _ _ _:העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

  גלילה)בדרך הים

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(

  .התוארואמא למדה משפטים אבל לא סיימה את , אבא היה עורך דין. ההורים שלי היו מאוד מבוססים בפולין
  

  
  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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
מועט של כלי כסף ההורים לקחו איתם מספר . בעקבות המלחמה הגלו אותנו לרוסיה. הייתי בת שנתיים כשהחלה המלחמה

  .שתמורתם יכלנו אחר כך לקבל מעט אוכל
  . הן פיזית והן כלכלית, תנאי המחיה היו קשים מאוד.  מאוד עוינתבסביבה, בזמן המלחמה התגוררנו בבקתת חימר על שפת נהר
הם נאלצו לעבור דרך יערות ושלג . והיו יוצאים מהבית בחמש לפנות בוקר, הוריי נאלצו לעבוד בעבודות שחורות בבתי חרושת

ה ששמרה עליי עד שהוריי חזרו והייתה שכנ, אני בקושי ראיתי אותם. והיו חוזרים הביתה בשש או שבע בערב, שהגיע עד הברכיים
  .חיינו בדוחק רב ובקור עז. נפטרו במשך המלחמה, שהגיעו איתנו מפולין, הוריה של אמי. הביתה

  
  

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

  . רק עם הבגדים שעלינו, חזרנו ממש חסרי כל. י גרמנים"וקיבלנו דירה שננטשה ע, חזרנו לפולין. רונות בקריצאנו מרוסיה בק
אבל כבר לא היינו בעלי רכוש , מאז הצלחנו להתבסס טוב. אבי חזר לעבוד כעורך דין וקיבל משרה במשרד ממשלתי כיועץ משפטי

  .כמו לפני המלחמה
  

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ני דרךציו(
אמא כבר נהייתה חולת . התחלנו את חיינו בארץ באוהלים בבית ליד. היו לנו קשיי קליטה רבים. הגענו ארצה ללא הרבה כסף

אבל , אותי הוריי שלחו להדסים. ולכן עבד בארכיב, ן מחדשאבא לא יכל להמשיך לעבוד במקצוע בלי להבח. סכרת באותה תקופה
המאפייה . הדירה הייתה על גג מאפייה, בינתיים הוריי קנו דירה בדמי מפתח. היה לי קשה מאוד רגשית וחזרתי הביתה אחרי שנה

  . שעות ביממה24עבדה 
אבי היה יעץ משפטי של מקרקעי . נים רבותהיא עבדה בנציבות שרות המדינה בתור פקידה במשך ש. אמא בינתיים למדה עברית

  .ישראל
 43במשך " כפר שאול"עבדתי בבית חולים פסיכיאטרי .  בהדסהלאחר מכן למדתי בבית ספר לאחיות,אני למדתי בגימנסיה רחביה

  .קיבלתי גם תואר במדעי החיים ועשיתי השתלמויות בפסיכיאטריה. שנה
  .65בגיל , לפני תשע שנים יצאתי לפנסיה

  
  

 


	                                          "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 



