
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  שפירא

   :שם פרטי

  פניה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, ה אינה נוגעת אלייךבמידה והשאל                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                        שפירא                    

                                              בלועזית
SHAPIRA  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  פניה                                                    

   בלועזית
                        

FANYA                   

:                     מין

   

 נקבה

   :לידהשנת 

1928 

  :  עיר לידה

       סנט פטרסבורג לנינגרד                            

       בלועזית
       LENINGRAD 

(St. Petersburg                                

  :ארץ לידה

 רוסיה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  אברהם שפירא

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 'פרלה גורביץ
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  רוסיה, לנינגרד            

   בלועזית
 LENINGRAD               

  :םארץ המגורי

 רוסיה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  לנינגרד                )זור ושם הארץשם העיר או הא(

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                      

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       :י הנך אדם חופשיהמקום בו נודע לך כ

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במחנות מעצר בקפריסיןבמידה והיית 

  

  :עליה שנת

  

1991 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         
אני הבת משפחתנו מונה שלוש אחיות כש. עלייתי לישראלוחייתי בה כל חיי עד  1928נולדתי בלנינגרד בשנת 

הבית היה קטן ללא שירותים ומקלחת וכדי . בת חדר אחד בלבדבדירה  גרנווסבא שלנו האמצעית וביחד עם הורינו 
לא עבדה ו הייתה עקרת בית אמיעל אף שהיו אנשים מאוד משכילים ואינטליגנטים   .לבתי מרחץלהתקלח הלכנו 

  .תמיד שאפו לתת את הכי טוב לילדיהםאבי עבד בחנות בסבלות אבל ו
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, ושגיר(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  
הגרמנים . להרגיש בו ספטמבר התחלנו ממשוב )סנט פטרסבורגהיום (מצור בלנינגרד חל ה 1941ביולי  22 – ב

משפחתנו . בעיר וכך נותרו התושבים ללא מזון יצו היו כל מחסני המזוןצשהם הפראשון הדבר וה את העירכבשו 
  .כל המלחמהאותה הדירה ב המשיכה להתגורר

ימי המצור היו בחורף . מים לבתים וחימום ים לתושבים כמו הספקתהופסקו כל השירותנותרנו ללא מזון ושתייה ו
רבות לא פעמים אולם " נבה"ר לנה גרם לחם לאדם וכדי להשיג מעט מים הלכנו 125קצבו לנו וה. יה קר מאודשה

כל  ,זו היתה תקופה שקשה מאוד להיזכר בה. הצלחנו להגיע עם המים הביתה כי באמצע הדרך התחילו הפצצות
מקרים שבהם אנשים היו . מתיו שהיה בית רב קובבית שלנאפילו בחדר המדרגות , העיר הייתה מלאה בגופות

ם ם המקורבים לשלטון שהגיעו לבתיההיו אנשינהנים היחידים מהמצב ה. דע מכךהם ואף אחד לא ינפטרו בדירותי
  .ערךהדברי  ל אלה שנפטרו ולקחו לעצמם את ש

 םבתו. קרה לנו מקרה שבו הגיעה לביתנו אישה שרצתה לקחת את אחד הרהיטים היקרים תמורת כיכר לחם שלמה
תמורת  שנלקחו ממנוו שקרה לו מקרה כזה רשאי להשיב לעצמו את חפציכל מי  :משמעותוחוק ש המלחמה נחקק

  .כיכר לחם חדשה
להפתעת כולם אותו זמן פגעה בבית פצצה וובדיוק ב למרתף ביתנוירדתי ערב אחד  ,בזמן המצור שארעזכור לי נס 

  .כרוני לעדו רגע שנחרט בזיהז, ורק רעד קלותנשאר לעמוד הבית 
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

מלחמה הלאחר רסיטה ותי ללמוד באוניבהמשכ .בית הספרהמשכנו ללמוד וסיימנו את  ואני אחיותייבתום המלחמה 
היו פעמים שהתקשרתי בטלפון . ד הייתה ידועה כעיר אנטישמיתינגראך לנעבודה רבים  ניסיתי להתקבל למקומות

 הזהות וראו שאני יהודיה סרבותעודת והיו אומרים לי שיש משרה וכשהייתי מגיעה ומציגה את יון עבודה לקבוע רא

  .לקבל אותי לעבודה
  .לישראל שתי אחיותיי ואני עלינו 1991בשנת 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, ת עלייתך ארצהתחושותיך בע(
  ):לדורות הבאים

  
אחיותינו  2004בשנת , שנה 15עלינו בהתחלה לשם וגרנו שם קרוב ל , בגלל שהיה לנו קרוב משפחה ברמת גן

שהיינו גרות ברמת גן הייתי עובדת בזמן . ובגלל קרוב משפחה אחר החלטנו לעבור לגור בכרמיאל, הקטנה נפטרה
ואז התרגלנו והיום אנחנו מאוד , היה מאוד קשה בהתחלה בגלל השפה....במפעלים, בעבודות ניקיון, בתור מטפלת

  .מרוצות ולא מצטערות על זה שעלינו לישראל
  


