
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  זילברמן :שם משפחה
  

  דבורה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

          גולדפרד: המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Goldfrad בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Dvora בלועזית                                                       דבורה :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :לידה תאריך
22.6.1931  

  ברוק  ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

 Brok בלועזית
                                                           

  פולין :ארץ לידה
 

  יהודית :שם פרטי ושם נעורים של האם  דב :של האב שם פרטי
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/י של האישהשם פרט
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                       ברוק:   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   
  פולין :םארץ המגורי                                      Brok    בלועזית 

  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

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

                                       
                                                                           

  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      מתיאילו ו? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /ברתלאן ע ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
  

  
  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1947 :עליה שנת  צרפת וקפריסין, אוסטריה :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
אבי היה סוחר והחזיק בבית , אמי הייתה תופרת ומורה לתפירה. הוריי היו דב ויהודית. בברוק שבפולין 1931בשנת  נולדתי

  .ארבעת אחיי וסבתי, התגוררתי עם הוריי. חרושת למצות

  
  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

   ):ועצותמה למרכז ברית האווקואצי/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 
. וכך ניצלנו, ברחנו במהירות והסתתרנו בכנסיה. הגרמנים נכנסו לעיירה ושרפו אותה, בהיותי בת שמונה, 1939בספטמבר 

המשכנו לתוך , ברחנו לשדות. וכך ניצל, אבי התחפש לאישה ולקח איתו את אחי התינוק חנוך. נשארנו שם עד בוקר יום ראשון
אבי הסתיר על . שהינו אצל דודתי בצפיפות גדולה ובמחסור במזון. לומטרים והגענו לעיר אוסטרופמזובדיקהיערות עשרה קי

הגענו לבית כנסת גדול . משם המשכנו לביאליסטוק בעגלה עם סוס. הגרמנים תפסו אותו ולקחו הכול. גופו זהב ויהלומים
שכבנו על . כך כרתו לה את הרחם בבית חולים מקומי אמי חלתה ובעקבות. 1940זה היה בחורף , משפחות 18ושהינו שם 

סירבנו לקבל דרכון . קומקום רותח שרף לי את הרגל. אבי עבד בתמורה לאוכל. ספסלים ואנשים טובים הביאו לנו שמיכות

. מעלות 45בקור מינוס , גרנו בבקתת עץ מלאה בכינים ופרעושים. שם סבתי נפטרה. סובייטי ולכן נשלחנו לסיביר ברכבת בקר
  .הסובייטים אפשרו לילדים ללמוד רוסית. אבי חטב עצים

אחותי שינצלה . בנוסף ליקטנו פטריות ביער, אמי עבדה כתופרת וקיבלה קמח בתמורה לעבודתה. מסיביר המשכנו לאוזבקיסטן
המלחמה סבלנו  במשך כל. למדנו שם גרמנית ורוסית. היינו בקולחוז והילדים נשלחו לבית ילדים. נפטרה מטיפוס וקדחת

  .קור ומחלות, מרעב

  

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

זנהיים שהמליצו לשלוח את הילדים לקיבוץ רו, שם פגשנו שליחים מהארץ. אחרי המלחמה חזרנו לפולין והגענו לליגנניץ
אחרי שלושה שבועות . אחרי שלושה שבועות המשכנו לצרפת, נסעתי עם אחי אברהם לאוסטריה. שם ילמדו עברית, בגרמניה

היינו במחנה בקפריסין שמונה . האנגלים עצרו אותנו בדרכנו ושלחו אותנו לקפריסין. הפלגנו ארצה בעליה בלתי לגאלית

  .במהלך השהיה במחנה למדנו עברית. חודשים
  

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

  .עם אחיי חנוך וציפורה, 1949הוריי הגיעו בשנת . הגעתי עם אחי אברהם לקבוצת כנרת 1947בדצמבר 
בננו אבנר נולד בנובמבר . 1950ל והתחתנו בשנת "י את בעלי מאיר זהכרת. הוריי גרו בחיפה וביקרתי אותם לעיתים קרובות

אחרי כמה שנים עזב את , היה איש משטרהבעלי . עברנו לרמת גן 1956בשנת . 1954ובתנו בלהה נולדה בשנת  1950
שלמד ראיית חשבון , הבן אבנר. הוא נפטר ממחלה קשה 1977בשנת . המשטרה לטובת בית מלאכה לקופסאות קרטון

 .1988העסק נשרף בשנת . כדי שאוכל להמשיך ולהתקיים בכבוד – נכנס לנעליו ועזר לשותפים בעסק, באוניברסיטת תל אביב
, טלי אמא לדור. מאיר ושרון, טלי –ואמא לשלושה  55בלהה בתי בת . ובזכות בעלי וילדיי חייתי בכבוד, תמיד הייתי עקרת בית

. אבי דב נפטר מהתקף לב בשנות החמישים. רווק ועובד כרואה חשבון, 59נר בן בני אב. הוא הנין הראשון שלי. בן שלוש

וגם , אבא לארבעה ילדים, אחי חנוך גר בבני ברק. ויש לה נכדים ונינים, יש לה שישה ילדים, אחותי ציפורה גרה במודיעין עילית
  .אני בקשר איתם עד היום. לחמה ובקפריסיןבמהלך השנים הייתי בקשר עם אנשים שהיו איתי במהלך המ. לו יש נכדים ונינים

  
  
  

  אבנר זילברמן: ראיון
  2009ספטמבר . רמת גן

  
  אלינה נאור: עריכה

  

 


