
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים 

 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
  זינאידה:שם פרטי  גורדון:שם משפחה

  קופת השואהפרטים אישיים לפני ובת                                  
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

   בלועזיתשם משפחה                                                             
 Gordon                                       |גורדון:  לפני המלחמה

 ZINA:שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזית פרטי                                                                 שם
 _ _ _ _|_ _|_ _:לידה נ/    ז  ZINA                                       |נהיז:  לפני המלחמה

   בלועזית                                                 שפיקוב וינוצה מקום לידה              
 |):                                           מחוז, ישוב(

 מ"ברה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 לאה   :נעורים של האם מיכאל   :של האב

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

  בלועזית                               לפני המלחמהמקום מגורים קבוע   ארץ מקום
  מ"אוקראינה ברה:המגורים                                           |שפיקוב): מחוז, ישוב(

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני 
 : המלחמה  שנות לימוד4   : לפני המלחמה

                                                                                   מקומות מגורים בזמן מלחמה
                                                                           פצורה וינוצה אוקראינה ):    ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                             פצורה וינוצה?          אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                         שפיקוב פציורה:  השחרורמקום  
 

 השחרור תאריך 
0.3.1944  

  האם שהית במחנה 
 ?איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
 ?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
  :בדרך לארץ

  1990שנת
 :העליה

  שם 
 :האנייה



  
  

  תיך לפני המלחמהי על קורו/נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: נקודות להתייחסות(
  .גדלתי בעיירה קטנה באזוא וינוצה באוקראינה 

  .למדתי בבית ספר עד כיתה ד 
  .כמה שזכור לי החיים היו יפים ושלווים 

  . שהמלחמה פרצה10-11הייתי בת 
  
  

  

  
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, שמעצר וגירו: נקודות להתייחסות(

השחרור וחזרה , לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ותפקידים ביודנראט
אווקואציה /פינוי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם; הביתה

   :)מ"הלמרכז בר
  .אמא עבדה קשה. באותו אזור וינוצה , מהעירה שלנו שפיקוב הנאצים לקחו אותנו לגטו בעיירה פצורה

  .זוכרת איך מתו אנשים ולא איפשרו לקבור אותם .  ומחלות , רעב, אני זוכרת קור
  .שמענו כל הזמן הפצצות 

  .פחדנו לצאת החוצה 
  .ות הצבא ושחררו אותנוכך זה נמשך עד שהגיעו הפרטיזנים ואחר כל כוח

  

  

  
  

  י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה  /נא ספר
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(

  .1944חזרנו לעיירה שלנו ב 
   .1היינו צריכים לגור כמה משפחות בצריף . לא מצאנו בית 

  .לקח זמן עד שהחיים חזרו למקומם
  .בבוא הזמן מצאנו עבודה

  .למדתי באוקראינה  פרמקולוגיה.  עליתי ארצה 1990ב
  . ילדים כאן בארץ2יש לי  , 1952נתי בהתחת



  
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
דורות המשך , משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה, לימודים: נקודות להתייחסות(

  ):'וכו
  . מקבלת קצבת זקנה מביטוח לאומי1990גרה ברמלה מ
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