
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

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 רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

    איזרייליטין :שם משפחה
  

  שמריה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          איזרייליטין: המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   בלועזית

                                                                                   
   :שם נעורים

:       מין                  שמריה   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית
 נ / ז                                       

  1929 :לידה תאריך

  בלרוסיה :ארץ לידה  ויטבסק  ): מחוז, ישוב( מקום לידה  בלועזית
                                                                                                   

  זלמן :של האב שם פרטי  אסתר כהן :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

                               ויטבסק:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  הבלרוסי :ארץ המגורים                          בלועזית 

                     
 

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

  ברית המועצות, וליקי אוסטוג ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
        ?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

     וליקי אוסטוג:      מקום  השחרור
 

 9.5.1945:  תאריך השחרור

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1994 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  

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(

ושתי , מוסיה ומשה, היו לי שני אחים. הייתי הבכור להוריי זלמן ואסתר לבית כהן. 1929נולדתי בוויטבסק שבבלרוסיה בשנת 
  .הרבה דודים גרו בסביבה ונפגשו הרבה.  ושרהסוניה, אחיות תאומות
  .הוא היה דמות נערצת, כולם אהבו את סבא. כנסתהיה רב של בית ה) מצד אמא(סבי יוסף כהן 

  .היינו משפחה אמידה ולא חסר לנו דבר. קידשנו על היין בשבת,  חגגנו את כל החגים- שמרנו על יהדותנו
  .כל המשפחה למדה מוזיקה בעקבות האבא. יש תמונות מרגשות שלו, אבא ניגן על טרומבון
  !1842 שיוצר בשנת) כלי נגינה(עד היום יש לי פגוט 

  
  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; להצלתך באופן משמעותיסייע 
  .שם היו הרבה יהודים בזמן המלחמה, הגענו לווליקי אוסטוג. משפחתנו התחילה לברוח, כשהיטלר עלה לשלטון

  . יוסף-ג נולד עוד אחבווליקי אוסטו. שם מצאו את מותם, כי היטלר ציווה על כל יהודי ויטבסק להכנס לבור גדול, מזל שברחנו
תושבי וליקי אוסטוג , היה מעט אוכל.  גרם לחם ליום250 -הייתה הקצבה של כרטיסי מזון. חיינו שם כל המשפחה בחדר אחד

בוקר אחד גיליתי שאחותי שרה ). שהיו שם חיים נוחים יותר(ולא הבינו למה ברחו מביתם , הסתכלו על הפליטים בעיניים צוחקות
. הן נפטרו בגלל שלא היה מספיק ויטמינים. יומיים אחריה נפטרה גם סוניה וגם אותה קברנו.  חודשים11תה בגיל קברו או, נפטרה

  .11אני הייתי בן . כמובן כל המשפחה הייתה עצובה ובכינו
  

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

הבנו שאין לנו מה לחזור לבית , אחרי בירורים ושמועות. כשהצטופפנו סביב הרדיו ושמענו שהמלחמה נגמרה, איזה מחזה כיפי היה
שם אבא מצא מקור . ואז עברנו ליאלטה, אז אבא בירר איפה יש עבודה.  כל מה שנשאר מהבית והחפצים היה ברז- בוויטבסק
  . לובה-1949שם נולדה לי עוד אחות בשנת . טים על חוף הים השחור קונצר-פרנסה

. 24שנהרג בתאונת דרכים בגיל , היה לנו בן בשם גרישה. חברתה אמה נישאה לי. בת דודתי הייתה השדכנית, אשתי גרה בוויטבסק
  .34בת , נבה'שכיום גרה בג, יאנה, הוא השאיר אחריו בת

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: דרךציוני (
  .בבית יפה עם פרנסה, גרנו ליד הים, הכול היה מצוין). בתה של לובה(בעקבות אחייניתי , 1994עלינו לארץ בשנת 
  .יש נוף יפה ונהנים מאוד, עכשיו גרים בצפת

  

 


	                                          "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 



