
 

  "ְ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

  גל :שם משפחה   קלרה:שם פרטי
    

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

        קנול  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Kanol בלועזית  :שם נעורים
          
:       מין   1935 :לידה תאריך   קלרה:המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Klare בלועזית
נ / ז                 

  בורקובקה  ):מחוז, ישוב( מקום לידה       Burkovka   בלועזית   אוקראינה:ארץ לידה
    
    יעקב:של האב שם פרטי   ציפורה בילר:שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                    בורקובקה:   לפני המלחמה  מגורים קבוע Burkovka בלועזית   אוקראינה:ארץ המגורים

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

                                    
  אוקראינה  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 
 גטו טלוסטה      ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                                 כפר איכרים באוקראינה:      מקום  השחרור  1944:  תאריך השחרור
  

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

 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  גלילה

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות  1950 :עליה שנת
   

  
  
  
  

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


 

  ום ועד הילפני המלחמהמי על קורותיך /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  .היינו ביחסי שכנות עם השכנים הגויים שלנו. היינו משפחה די גדולה, גרתי בכפר בורקובקה
במהלך אותו זמן . ושהינו שם כשנה וחצי, וך לכפר בורקובקההסמ, הגענו לגטו טלוסטה . הגרמנים נכנסו לשטחנו1941בשנת 

. שמענו אופנועים וסוסים מתקרבים לעברנו במטרה להוציא אותנו מהמיטות, לפנות בוקר, יום אחד .עברנו כמה אקציות קשות
  .והיה קושי לנשום, בצפיפות גדולה, היינו מעל שלושים איש. ידענו שיש בונקר בקרבת מקום ורצנו לשם

  .13פני האקציה אחותי הגדולה נהרגה בגיל ל
  . פגשתי את הוריי רק אחרי המלחמה . וילידי פולין הורשו לחזור לארץ מולדם נחתם הסכם בין פולין לרוסיה1946בשנת 

שנה לאחר מכן התגייסתי לצבא ועברתי לקיבוץ נווה אור בעמק . והגעתי לקיבוץ נען,  בעליית הנוער1950עליתי ארצה בשנת 
  . ת שאןבי

  .דו לי שלושה ילדיםנול. כיום מתגורר בקיבוץ הגושרים
  
  
  

  מוריה בן סימון: ראיון
  2011פברואר , הגושרים
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