
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  קיסרמן :שם משפחה

  

  שיינדלה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           ויס: איתו נולדתישם משפחה 

  

                                             Vays בלועזית
 

  שיינדלה :איתו נולדתישם פרטי 

  

:                     מין                                          Shandliy בלועזית

 נקבה
   :לידהשנת 

5/12/1932 
  זופורוזיץ:  עיר לידה

  

     zoporozits  בלועזית

                                           

  אוקראינה :ארץ לידה

 
  פיטר :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  אלינה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    זופורוזיץ: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  zoporizits בלועזית

 
  אוקראינה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

 
  

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

    אוקראינה: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

 
1991 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

 כקצבאבא היה עובד בחנות בשר . אני גרתי עם הורי ושני אחי יוסף וסשה. קטנה ליד קייבעיר , ’בעיר זופורוזיץ באוקראינהגרנו 

את הנעליים הסנדל ותמיד תיקנו לנו  צלשני האחים שלי עבדו כשוליות א. יתהאחות הקטנה בב הייתיאני  .ואמא עקרת בית

. היהודית המסורתשמרנו על  ולאמשפחה דתית  היינולא . טובים אלינו היוהחיים . לנו בשר טרי כול יום אואבא היה מבי. בבית

הם  המלחמהעל  השמועותכשהתחילו . בסבלנותלנו צרות וקיבלו אותנו  עשואנשי העיר לא אהבו את היהודים אך הם לא 

האופן  מכותשני האחים שלי קיבלו . את היהודים שהם אשמים בזה ובבית הספר הילדים הציקו לי והרביצו לי להאשיםהתחילו 

 .קבוע ואבא פוטר מעבודתו

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

 ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

  

אבא שלי ניפגע קשה . ים האחים שלי גויסו בכוח לצבא הרוסי ולא חזרו מהמלחמה בחייםהגרמנ על ידיאוקראינה הותקפה כש

ת גדול של אצילים עברנו לגור עם אחותה של אבא בבי אאני ואימ. יםיזיהום אחרי חודשהוא מת מ. איבד את העין שלובמלחמה ו

אצים ואני ודודתי ברחנו אחד הנל ידי מא נהרגה עיא. הגרמנים ואנו עבדנו בתור משרתות בית במשך שנה" בש עהבית ניכ. רוסים

ה לא חזרתי לזופורוזיץ עוד אחרי המלחמ.  בקייב אנו גרנו עם קרובי משפחה נוספים ושם העברנו את המלחמה. שם לקייבמ

רוסיה וגרנו בפתח הגדולה מ הלינו לישראל עם העלייע 1991ב .ילדים 2התחתנתי עם בעלי ונולדו לנו  יםשנה ובינתי עשרים

 .תיקווה

  

 

  דניאל נודלמן :ראיון

  2010פברואר , כוכב יאיר

  


