"לְ דֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי :שאול

שם משפחה :גורן

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

שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה :גורן

בלועזית Goren

שם נעורים:

שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה :שאול

בלועזית Shaul

מין:
ז/נ

Moscow

מקום לידה )ישוב ,מחוז( :מוסקבה

בלועזית

שם פרטי של האב :יוסף

שם פרטי ושם נעורים של האם :אנה

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

מוסקבה

בלועזית Moscow

השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה :בית ספר

מקצוע לפני המלחמה:

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

רומניה

תאריך לידה:
25.3.1934

ארץ לידה :רוסיה

שם נעורים של האישה:
ארץ המגורים :רוסיה
חבר בארגון או בתנועה:

האם היית בגטאות? אילו ומתי?
האם היית במחנות? אילו ומתי?

טנסינקב ברומניה

מקום השחרור:
האם שהית במחנה עקורים? שם המחנה?
מקומות/מחנות בדרך לארץ:

תאריך השחרור:
לאן עברת/חזרת לאחר השחרור )ציין מקום(? מוסקבה
שנת עליה1949 :

שם האנייה )אם עלה בדרך הים(:

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:

נא לכתוב בגוף ראשון

גרתי עם הוריי ואחיי )מרק ויוסקה( במוסקבה ,היינו משפחה מהמעמד הגבוה .אבי היה פקיד בכיר במשרד ממשלתי ,ואמי
עבדה במפעל לשטיחים .רק בגיל שמונה גילו לי הוריי שאני יהודי ,ואני זוכר שהילדים בסביבה צחקו עליי בגלל יהדותי .דודי
ודודתי גרו קרוב אלינו ,ומדי פעם הגעתי אליהם ועזרתי בנקיונות .אחי מרק עבד בחנות מזון ,ואחי יוסקה היה תלמיד.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)ציוני דרך :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים
ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי
סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה ,פינוי/אווקואציה למרכז ברית המועצות(:
בפרוץ המלחמה שני אחיי הלכו לצבא ולא חזרו )אחי יוסקה היה בן  15והלך בהתנדבות( .אני והוריי נשארנו במוסקבה .אבי
פוטר מעבודתו עקב יהדותו ,ואמי פוטרה מהמפעל כשהוא הפך למפעל לתחמושת .בשנת  1943עברנו לרומניה ,לקרובי
משפחה שגרו בבית קטן .אחרי שלושה חודשים גורשנו למחנה בטנסינקב ,שם עבדנו בתנאים קשים וספגנו השפלות .אני זוכר
שהגרמנים הרגו ילדים קטנים ברחוב ,כשעשוע .נאלצתי להילחם על חיי כל הזמן.

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
בשנת  1946חזרתי עם אמי ודודתי למוסקבה .ביתנו נהרס בהפצצות ,ונאלצנו לבנות את חיינו מחדש .אבי חזר חצי שנה
אחרינו .הוא איבד עין אחת ולא שמע טוב ,ואני טיפלתי בו.

נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
עליתי ארצה עם אבי ודודתי חנה ומשפחתה בשנת  .1948גרנו בתל אביב ,אני למדתי ועבדתי ואבי היה בבית .בשנת 1950
אבי נפטר ,ואני עברתי לגור עם דודתי .בשנת  1964התחתנתי ועברתי עם אשתי לירושלים .בשנת  1967נפצעתי במלחמה,
כשעליתי על מוקש ואיבדתי את רגלי .כיום אני מוכר כנכה .אשתי נפטרה מגידול סרטני בשנת .1985

