
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  טשרניחובסקי :שם משפחה

  

  חנה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

          גרשמן:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  

  בלועזית
       

  :שם נעורים
 

  חנה :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

  

   יתבלועז
        

:                     מין

 נ/  ז   
 :לידה תאריך

20.12.1939  
  

  ימפול  ):מחוז, ישוב( מקום לידה
  

        Yampol  בלועזית
 

  אוקראינה :ארץ לידה
 

  מנדל :של האב שם פרטי
  

  חיה זלדה :שם פרטי ושם נעורים של האם
  

  ):  המלחמהנשואה לפני /תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                      ימפול:    לפני המלחמה  מגורים קבוע

  
 Yampol בלועזית

       
  אוקראינה :ארץ המגורים

 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 
   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

  רנובצי באוקראינה'צ  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 

      רנובצי'גטו צ ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                                 רנובצי'גטו צ:       מקום  השחרור
 

  18.3.1944:  תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

  ימפול ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

  1998 :עליה שנת
 

 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  דימיטרי שוסטקוביץ

  
  
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .בימפול שבמחוז ויניצה באוקראינה, 1939נולדתי בשנת 

  .רוב הדברים ידועים לי מסיפורי אמי. התחילה המלחמה 1941בשנת 
  

  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; ךלהצלת באופן משמעותיסייע 

אמי עבדה במטבח . אחר כך הגרמנים שיכנו אותנו בגטו. וכך נשארתי עם אמי בימפול, אבי נלקח לצבא האדום לפני המלחמה
  .בגטוהרבה אנשים מתו . רעב ומחלות, רוב הזמן סבלנו מקור. ואנחנו הילדים הסתתרנו במרתפים, ובבניה

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
למדה , אמי מכרה את הבית. סבלנו מרעב ותשישות, גרתי עם אמי ואחיי הגדולים בימפול שבאוקראינה 1944-1946בשנים  

ועבדתי כאחות מוסמכת , שם סיימתי שבע שנות לימוד ובית ספר לאחיות. לעיר באוקראינה המערבית ועברנו, להיות ספרית
  .ועברתי עם בעלי לקייב, התחתנתי 1955בשנת . בבית חולים מחוזי

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'וכו דורות המשך/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
אבל , הוא התעסק בטיפוס הרים. 1996וגרנו בדירה שהשכיר לנו בני שהגיע בשנת , 1998עליתי ארצה עם בעלי ואמי בשנת 

. מאותה שנה אני ובעלי גרים בדיור מוגן. אמי נפטרה 2004בשנת .  ונפטר בבית חולים, בתרגיל ליד בן שמן נפל ונפצע
לא "וגזברית בעמותת ניצולי שואה ונכי מלחמה , ל"מתנדבת בצה, א נסגרהעד שהי במקהלה של מקבץ הדיורהשתתפתי 

  ".נשכח את זה

  
  

  
  2009יוני . רמלה

  

  אלינה נאור: עריכה
  

 


