
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  שאלון  לרישום קורות  ניצולי  השואה                        
  

  .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 אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

 ויצמן
   :שם פרטי

 איסק

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, לה אינה נוגעת אלייךבמידה והשא                                  

  :          שם משפחה איתו נולדתי
                   ויצמן                        

                                              בלועזית
  

veitsman 
  :שם פרטי איתו נולדתי

                     איסק                                
   בלועזית

                     isak                     
:                     מין
 זכר   

  : שנת לידה
1937 

  :  עיר לידה
                                 דנבקנובנו                            

                             בלועזית
dovkanovno                   

  :ארץ לידה
 רוסיה

  :שם פרטי ושם משפחה של האב
 ויצמן' מנוס איסקוביץ

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 גיטיה לרנר

                                                :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

 טירספול            
   בלועזית
        tiraspol                    

  :ארץ המגורים
 מולדובה

  : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 גן ילדים, 4בן  

  : מקצוע לפני המלחמה
  )  מורה, סנדלר, תלמיד(

                              

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

  :    מגורים בתקופת המלחמהמקומות 
  )                שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                        רוסיה, דובקנובנו                                               
       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
 דובקנובנו                                               

  :  תאריך השחרור
 לא זוכר

  במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
  )גרמניה ואיטליה, חנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריהמ(
  
 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
 דובקנובנונשארו ב

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 

  :שנת עליה
  

1995 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 



 

  קורותיך לפני המלחמה 

  
כל החגים היהודיים עם בני המשפחה ואנשים נוספים שברחו מהמלחמה ומשום שפחדו מהמשטר הרוסי הינו חוגגים את 

אימי הייתה צלמת ואבי עבד במפעל ליצור בגדים ונעליים . את החגים חגגנו בבית כי לא היה בית כנסת, שהתנכל ליהודים

רכבתי על אופניים , תה תקופה לא הרגשתי פחדבאו. אחותי שגדולה ממני בארבע שנים למדה בבית הספר. בתור מנהל טכני

  .והלכתי עם חברים לסרטים

 
  קורותיך בזמן המלחמה 

 
  

אימי המשיכה לעבוד כצלמת ואני המשכתי ללכת לבית הספר וכך . כשהתחילה המלחמה אבי לחם חמש שנים והגיע עד ברלין

לפני המלחמה . ם וידענו שהגרמנים לא יגיעו עד לכאןמכיוון שהינו רחוקים מאוד מאזור המלחמה לא חששנו מכלו. גם אחותי

: נהגנו לקנות אוכל בשוק כי בחנויות לא היה בא נמצא למשל, היה שפע מהכל וכשהמלחמה התחילה היה מחסור בעיקר במזון

  .גרם לאדם 150לחם ניתן רק 

 

  קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
 
 

ס מכונות דאחר כך למדתי באוניברסיטה במשך שש שנים בתואר מהנ', עד כיתה י סיימתי בית ספר ברוסיה ששם לומדים

לעתיד ששם היא  אשתיכשנסעתי לבקר דודים בקייב הכרתי את , ואחר כך עבדתי במקצוע זה במשך שלושים וחמש שנים

מכמה חדרים ובכל חדר  עברנו לגור בבית הוריה שהיה מורכב, לאחר כחודשיים התחתנו שם, התגוררה ועברנו לגור במוסקבה

לאחר עשר שנים קיבלנו מהממשלה דירה עקב מספר . שם נולדה ביתי הבכורה נדיה ואחר כך בני לאוניד. הייתה משפחה

הילדים סיימו בית ספר ונדיה . עבדה כמורה ואני המשכתי לעבוד כרגיל בעבודתי אשתי, אנשים גדול מידי בדירה הנוכחית

  .עבדה בעבודות שונות לאחר התואר כלבורנטית וכמורה במכללהסיימה תואר שני בביולוגיה ו

  

  

 
  חייך  בארץ

 
לאוניד רצה להגיע בהקדם אך אנו לא , 1991הגיעה נדיה ולאוניד הגיע ב 1995ובינואר  1995הגעתי עם אישתי בספטמבר 

התפטרות מהעבודה , מכירת דירה(לאוניד ביקש גם מאחותו שתעלה ולאחר שהסדרנו את כל מה שצריך . רצינו ולכן עלה לבדו

מכיוון שרצינו לקנות דירה , שכרנו דירה בכפר סבא וגרנו שם תשעה חודשים ואחר עברנו לאריאל. יכולנו להגיע לישראל) ו'וכ

בכפר סבא היה יקר מידי וגם מכיוון שבני למד באותה תקופה באריאל החלטנו לעבור לאריאל ומאז אנחנו גרים שם במשך 

והתאומות , דוד לומד בתיכון והוא בן שש עשרה, ודוד) תאומות(עדן , ורד: בישראל נולדו לי שלושה נכדים. שניםשמונה עשרה 

  . והן בנות שמונה' לומדות בכיתה ג

 .תדר בחייםכדי להצליח כי ללא השקעה לא ניתן להס הצריך לעבוד קש: מסר

  


