
 

  "ְ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

  קוגן

   :שם פרטי

  פינה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  שנייל 

                                              בלועזית
Shanail  

  :איתו נולדתישם פרטי 

  פינה

   בלועזית
  Fina                                        

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

02.11.1926 
  :  עיר לידה

  סטלינדורף

       בלועזית
   Stlindorf                                        

  :ארץ לידה

 אוקראינה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  אברהם

  :נעורים של האםשם פרטי ושם 

 פניה 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  סטלינדורף

   בלועזית
Stlindorf 

  :ארץ המגורים

 אוקראינה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  "נוער –תנועת בני "

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

  טגקיסטן  ואיספרה           )שם העיר או האזור ושם הארץ(
       

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  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, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

  

2000  

 

  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                                                                                                                                         

אימי הייתה עקרת בית , שקטן ממני היה לי אח אחד בשם מיכאל. אוקראינה שם גדלתי, בסטלינדורף  1926נולדתי בשנת 
 7למדתי בבית ספר . היה אוכל בשפע והכול בשפע ולא היה חסר לנו כלום, שלנו היה בסדר גמורהחיים . ואבי עבד במשטרה

יצאנו , אספנו ברזלים עבור בתי חרושת למחזור, עזרנו בעבודה חקלאית בשדות" נוער –תנועת בני "שנים והייתי חברה בארגון 

  . לטיולים וישבנו יחד סביב מדורות
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

עם סוסים ועגלות לקירבוגרג הגיעו כבר חיילים נאצים ונאלצנו לברוח , דרך הרדיו שמענו על תחילת המלחמה ובתחילת יולי

היו כל הזמן הפצצות של , משם עלינו על רכבת ולא ידענו אפילו לאיזה כיוון הרכבת נוסעת.  מהר עד למקום שנקרא רושילוגרד

הרגו אותם בבורות הירי בעיר ושם זרקו , ופול ושם השיגו אותם הנאצים ותפסו אותםסבא וסבתא שלי גרו בעיר ניק, הגרמנים

גם , הגענו למקום שלא ידענו איפה אנחנו נמצאים בכלל ומכרנו את כל הדברים שהיו לנו. יחד עם בת דודתי ושני ילדיה אותם 

כולנו מצאנו עבודה בבתי חרושת שבו תופרים מדים  - וחיפשנו עבודה ןיקיסט'את הבגדים כדי שיהיה כסף לשכור דירה בטג

שלחו לנו מהממשלה מכתב שהוא נהרג , אבי גויס ונהרג במלחמה ואנחנו אפילו לא יודעים היכן הוא קבור, לצבא הרוסי
  . במלחמה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, רי המלחמהאח חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

בדירה שנתנו לפני המלחמה גרנו  –ושיחרר את העיר  1944אחרי ששמענו שהצבא הרוסי ניצח בקרבות בסטלינדורף בשנת 
אני הלכתי ללמוד פקידות בנק ועבדתי . לנו הממשלה וכשחזרנו אחרי המלחמה לא נתנו לנו הבית ונאלצנו לשכור דירה אחרת

, בנים 2הוא עבד בבית חרושת לברזל ונולדו לנו , התחתנתי עם בוריס בעיר ניקופול 1948בשנת , "זברבנק"שנים בבנק  13

  . גרגורי וארקדי
  

  י על חייך  בארץ/א ספרנ

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

ובעלי  2001הגענו לטבריה בשנת . וארקדי וגרגורי עלו חודשיים לפנינו מתגוררים באשדוד, אני ובעלי 2000לארץ עלינו בשנת 

  .בטבריה אני גרה לבד, נפטר ונקבר בבית העלמין הישן בטבריה

  

 

  2013מאי , טבריה, רותם ביטון: ראיון

  


