"ְלדֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים .המידע על
קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים
המרכיב את התמונה הרחבה .לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית ,מחקרית וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר
אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון  60שנה למדינת ישראל.
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי נכון להיום
שם פרטי:זכר

שם משפחה:קומדו

פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
שמות ומקומות יש לרשום בדפוס -גם בלועזית במקומות המסומנים

זלמן

שם משפחה
לפני המלחמה:
בלועזית
זלמן-זכר
שם פרטי
תאריך
מין:
|zalman-zahar
לפני המלחמה:
ז  /נ לידה 1.10.1927
ארץ לידה:
בלועזית
זורוב פוליסה -
מקום לידה
|zorov polessia-beloruss
)ישוב ,מחוז( :בלארוס
שם פרטי ושם
שם פרטי
נעורים של האם:רחל
של האב:יוסף
שם נעורים
שם פרטי של האישה/הבעל
של האישה:
)אם נשוי/נשואה לפני המלחמה(:
ארץ מקום
בלועזית zorov polessia
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
המגורים:ברה"מ
 beloruss|
)ישוב ,מחוז( :זורוב פוליסה -בלארוס
מקצוע לפני
השכלה/תואר אקדמי
המלחמה:
לפני המלחמה:
מקומות מגורים בזמן מלחמה
)ישוב ,מחוז ,ארץ( :מחוז רוסטוב סטיסלב קירובו
בלועזית

שם נעורים:זלמן

|

האם היית בגטאות? אילו?

האם היית במחנות? אילו?

מקום השחרור  :בתום המלחמה חזרנו לבלארוס)(1944
האם שהית במחנה
עקורים? איזה?
מקומות/מחנות
בדרך לארץ:

תאריך השחרור _|_ _|_ _
לאן הלכת/חזרת לאחר
השחרור )ציין מקום(?
שם
שנת1991
האנייה:
העליה:

נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)נקודות להתייחסות :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:
הייתי ילד  ,למדתי בבית הספר בעיירה קטנה בבלארוס .
החיים היו די פשוטים אך שקטים ויציבים.
הייתי בן  13-14כאשר פרצה המלחמה  ,אנחנו גרנו במקום הכי קרב לגבול עם פולין אז היינו צריכים לברוח בכוחות עצמנו.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)נקודות להתייחסות :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,מסתור או זהות בדויה ושם בדוי ,פעילות
ותפקידים ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,השחרור וחזרה
הביתה; האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי סייע משמעותית להצלתך; בריחה/הגירה מאונס ,פינוי/אווקואציה
למרכז ברה"מ(:
מהעיירה תורוב ברחנו בעגלות וברגל לתחנות רכבת שונות )החלפנו רכבות( ,דרכים שונות .
בדרכים שונות הגענו לחבל סטלינגרד ,אחר כך למחוז קירובו )כל הזמן הגרמנים התקרבו ואנחנו ברחנו(.
בסופה של הבריחה הגענו לכפר באזור קירובו ,שם עבדתי במפעל עד תום המלחמה.

נא ספר/י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה
)נקודות להתייחסות :בריחה ,העפלה וקליטה(:
אחרי המלחמה חזרנו לבלארוסיה .
גרנו בעיר בוריסוב מחוז מינסק.
עבדתי במפעל .
בסוף  1944היתגייסתי לצבא האדום ושירתתי שם עד .1947
חזרתי לבוריסוב  ,הקמתי משפחה  ,ועבדתי במפעליםם שונים עד העלייה ארצה.

נא ספר/י על חייך בארץ
)נקודות להתייחסות :לימודים ,תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה ,דורות המשך
וכו'(:
עליתי ארצה ב . 1991
גר בלוד עם אישתי .
מתקיימים מקצבת ביטוח לאומי.
בזמנו קיבלתי פיצויים חד פעמיים מוועדת התביעות.

