
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. 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

  גרוניה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                                            שפירא

                                              בלועזית
Shpira  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  גרוניה

   בלועזית
Gronia                                          

:                     מין

    נ/ז
   :לידהשנת 

1925 
  :  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

  לנינגרד

   בלועזית
Leningrad  

 

  :ארץ המגורים

 רוסיה

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
  

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
                               

  :או בתנועה חבר בארגון
  

    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                לנינגרד

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במחנה עקורים במידה והיית

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

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1991  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

   :המלחמהי על קורותיך לפני /אנא ספר

לא היו . בדירה אחת בת חדר אחד בלבדגרנו וסבא  יאחיותי, אני, אבא, אאימ. אני הבכורה מבין שלוש אחיות. נולדתי בלנינגרד

למרות . אבי עבד בחנות בסבלות, אמי הייתה עקרת בית .לנו שירותים או מקלחת והיינו הולכים לבית המרחץ הקרוב כל פעם

  .זאת הם היו אנשים מאוד משכילים ואינטליגנטים ותמיד שאפו לתת את הכי טוב לילדיהם

  :י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

. בספטמבר התחלנו ממש להרגיש את המצורבחודש ו )היום סנט פטרסבורג(ור בלנינגרד תחיל המצביולי ה 22ב  1941ב 

וכך השאירו את התושבים ללא אוכל , אוכל שהיו בעירהדבר ראשון פיצצו את כל מחסני ו את העיר מהר מאודהגרמנים כבשו 

  . כלל

גרם  125היינו מקבלים , ל הופסקוהכ - הספקת המים, יניהם של חימום הביתכל השירותים למ, ללא מים, נשארנו ללא אוכל

היו מתחילים להפציץ את , חזרה הביתה עם המים בדרךואז " נבה"על מנת להשיג קצת מים היינו הולכים לנהר . לחם לאדם

   .והיינו חוזרים בלי המיםהעיר 

  :כרונות ברצוני לשתף שיר שכתבתי על המצוריבעקבות הזאך  תקופה ההיאבקשה לי להיזכר 

  

  פתאום חשבתי על מצור"

  ם על שולחןקומקו, ביחד עם השלג

  ואנחנו בחדר לבד

  ליד תנור חימום חולמים על חום

  תנור איננו עובד וקרהאבל 

  הבית הרב קומתי שלנו קפא גם הוא

  כפורהבפינות של הקירות ניתן לראות את 

  ופעמן סופר את הזמן לאחור

  רועדות הזכוכיות בחלונות מהפיצוצים

  בתים, רועדים כמו אנשים מקור

  ,יום חום וכאן בישראל איפה שכל

  ".נזכרתי פתאום בחורף במצור

  

  

   :י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ /אנא ספר

  .בפקולטה להוראה, אני הלכתי ללמוד באוניברסיטה לשפות זרות. מלחמה אני ואחיותיי סיימנו את בית הספרה אחרי

 1991עם אחיותיי ב  תיזאת נשארתי שם עד שהחלטלמרות ו מצוא עבודה בלנינגרד אחרי המלחמההיה מאוד קשה ליהודים ל

  .לעלות לארץ ישראל

  



 

  :י על חייך  בארץ/נא ספר

  

שנה ואני עבדתי בעבודות  15גרנו ברמת גן  .דירה באזורושכרנו  שם התגורר קרוב משפחה שלנו, ת גןלרמ שעלינו הגענו

  . ואחותיאני רה ונשארנו טאחותי הקטנה נפ 2004בשנת . ובתור מטפלת ןניקיו

  .שנים 7ואנחנו שם כבר  רמיאלכהציע לנו לעבור לגור ב, אחר שלנו שמתגורר בטבריה קרוב משפחה, אחרי זמן מה

  

  


