
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                              

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  ויינרמן  :שם משפחה

  

  אידה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

          פוקסמן :המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 FUXMAN בלועזית
                                              

 :שם נעורים

  IDA בלועזית                                                        אידה :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

                                               

:                     מין

 נ/ ז    
 :לידה תאריך

21.3.1937  
    סטןוקור ):מחוז, ישוב( מקום לידה

                                                              

  Korosten בלועזית

                                                           

  אוקראינה :ארץ לידה

 
  נחמה :שם פרטי ושם נעורים של האם  שמואל  :של האב שם פרטי

 
  ): נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/יהאם ה( הבעל/רטי של האישהשם פ

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                         סטןוקור: לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  אוקראינה :מגוריםארץ ה                                       Korosten בלועזית

  
 

   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

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

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  ?      לו ומתיאי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                                     אסטראחן :מקום  השחרור
 

  1946: תאריך השחרור

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

  
  

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה  1997 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, ביבהס, משפחה: ציוני דרך(
  .סטןוגרנו בעיר קור .אחיות ושני אחים ארבע במשפחה נויהי .4בת  הייתי

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבו מסתור אב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי סייע /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותי
אח  ,תחילת המלחמה לאחר כחודשיים בערך ,במהלך הבריחה .פצצות ומטוסיםוכרת גם אני ז .הנאצים נכנסוכאשר אני זוכרת 

 .שלי נהרג
  

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

, מאוחר יותר שגדלתי. אנשים בחדר אחד 6חיינו . ום רבה לנו מקהכל היה הרוס ולא הי. כשנגמרה המלחמה חזרנו הביתה
 .'התחלתי ללמוד ועליתי לכיתה א

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

 וררתגהמתר בקרית גת ובת המתגורבן  :יש לי שני ילדים .סיונריםשנינו פנ. בשדרות מתגורריםו חנאנואני נשואה לארקדי 

 .מכל ילד שני נכדים - נכדים  4 מהם יש ליושניהם נשואים  .בשדרות
  

  מעוז אדלר: ראיון

  2010מאי , שדרות


