
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .יכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

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 ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   קלרה:שם פרטי   פוטרמן:שם משפחה

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

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
 Gofman                          |                     גופמן:  המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 13/10/1930: לידה נ/    ז  Klara                                          |קלרה:      המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                                                     גומל, מוזירמקום לידה          
 Mozer, Gomel |):                                                              מחוז, ישוב(

  בלרוסיה:ארץ לידה

  שם פרטי   חנה פרידמןשם פרטי ושם 
 : של האםנעורים נוחים:של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
       גומל, מוזירלפני המלחמה             

 Mozer, Gomel                                |):                    מחוז, ישוב(

  בלרוסיה:ארץ המגורים

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

                                                                               רוסיה, וראלכפר אובוויננסק אמקומות מגורים בתקופת המלחמה    
 ):                                                                            ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                                לא?      אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                         לא?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                      אורל רוסיה, כפר אובווינסק:  מקום  השחרור
 

תאריך השחרור  
9/5/1945 

  חזרת לאחר /לאן עברת  האם שהית במחנה 
 ?)ציין מקום(השחרור  ?שם המחנה? עקורים
   באו עם מטוסים עם עצירה בפוליןמחנות/מקומות

  :בדרך לארץ
  

  שנת
 1990:העליה

  : שם האנייה
   אם עלה(

 )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(

 חזר הביתה לקח כשנגמרה המלחמה הוא. אבא שלי היה בצבא הרוסי  בכל חמשת השנים של המלחמה הוא היה בחזית והוא נפצע
  .אותנו והלכנו חזרה לבלרוסיה

אחותי הגדולה למדה בעיר קרים ולא גרה איתנו אימא שלי עבדה בחווה ואני ואחותי הקטנה למדנו בבית ,  אנשים במשפחה5היינו 
  .ספר של אבא שלי  שהיה פוליטקאי

לאן שרצינו ולקנות מה שרצינו אבל במלחמה הכל ללכת , לנוח, יכולנו ללמוד. הייתי ילדה מאוד מאושרת  עם משפחה מאוד טובה
  .נהרס

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  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/חההשתתפות בברי, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

  .הפצציו אותנו מאותו יום והיה עלינו לחיות ביערות , 22/6המלחמה התחילה ב
ואני ) עיר הבירה של בלרוסיה(הגרמנים היו במינסק . מתחת לעציםבלילות ישנו , עמים הלכנו לפ, )אווקאציה(אחר כך פונינו 

  .היינו האנשים האחרונים שפונו, נשארתי בעיר שלנו
אימא שלי ושלושתינו הילדים היינו צריכים ללכת לפעמים ובסוף הפרטיזנים שהיו ביערות עזרו לנו למצוא , זה היה מאוד קשה 

  .לאורלאנשים שלקחו אותנו ברכבת והגענו לבסוף 
יש לי צלקת (אימא שלי עבדה בחווה ואני גם עבדתי בחיטה ,באורל אחותי הגדולה למדה ואני ואחותי הקטנה למדנו באוניברסיטה

  . שנים12 הייתי בת –) מהמקל עד היום היום ביד
  .לא היה לנו מה לאכול או ללבוש, זה היה מאוד קשה

ושם , ולקח אותנו חזרה לעיר הולדתינו,  זה היה בערך ביוני או יולי – אני לא זוכרת, כששיחררו אותנו אבא שלי חזר מהצבא
  .התחלנו את חיינו מהתחלה

  .ואז עזבנו אותו את הבית הפרטי וקיבלנו דירה קטנה, הבית שלנו היה הרוס לגמרי
  . שפת הנהר ומתו בנהרהם נורו על. כך גם קרה לבת של דודנתי,  לקחו את היהודים במוזר לנהר והרגו אותם-סבתי נרצחה בשואה

  .צילה- סבתי הילדה": שמותיהם היו 



  

  

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

נישאתי ובעלי היה קצין . ההיתי בבלרוסיהועבדתי כמורה לאנגלית כל השנים ) אנגלית(למדתי באונברסיטה במינסק שפות זרות 
  . תחנה אפריקנדה-ואני הלכתי איתו לחיות במורמונסק

  . עלינו לישראל1990- ילדים וב 2אני עבדתי בבית ספר נולדו לנו , בסוף בעלי חזר מהצבא וחזרנו לעיר לנו מוזר 
  

  

  

  

  

  

 י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, רות צבאישי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  . נכדים4,  ילדים 2 קנינו בית בגן יבנה ואנו חיים כאן עד היום  יש לי 1994-הגענו לאשדוד ב
  .הנכד הכי גדול שלי לומד בטכניון בחיפה

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


	                                          "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 



