"לְ דֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי :קטה

שם משפחה :קורף

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס )גם בלועזית( במקומות המסומנים

שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה :קורף

בלועזית Koref

שם נעורים :מסריק

שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה :קטה

בלועזית Kete

מקום לידה )ישוב ,מחוז( :פראג

בלועזית

מין:
תאריך לידה:
ז  /נ 26.9.1915
ארץ לידה :צ'כיה

שם פרטי של האב :מוריץ

שם פרטי ושם נעורים של האם :בורגר

שם פרטי של האישה/הבעל )אם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה( :רודולף
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה  :ארנאו

בלועזית

השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה :בית ספר עממי

מקצוע לפני המלחמה:

מקומות מגורים בתקופת המלחמה )ישוב ,מחוז ,ארץ(:

כפר שמריהו

שם נעורים של האישה:
ארץ המגורים :צ'כיה
חבר בארגון או בתנועה:

האם היית בגטאות? אילו ומתי?
האם היית במחנות? אילו ומתי?
מקום השחרור:
האם שהית במחנה עקורים? שם המחנה?

מקומות/מחנות בדרך לארץ:

תאריך השחרור:
לאן עברת/חזרת לאחר השחרור )ציין מקום(?

שנת עליה1938 :

שם האנייה )אם עלה בדרך הים(:
פרובידוס

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
נא לכתוב בגוף ראשון
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:
התייתמתי מאב בגיל  .15בגיל  17נישאתי לבעלי ,עברנו לארנאו ,ושם נולדה בתי .כשמלאו לה תשעה חודשים ,נאלצנו להמלט
והגענו לפלסטינה בשנת .1938
משפחתי הייתה מבוססת עד שאבי נפטר .אחי נספה במחנה טרבלינקה .הוא היה מראשי המרד במחנה ,עד שנורה .אחותי עברה את
מחנות טרזין ואושוויץ ושרדה אותם .אח ואשתו וגם גיסי )בעלה של אחותי( נספו בשואה .גיסי וגיסתי נספו בתאי הגזים.
נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)ציוני דרך :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים
ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי
סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה ,פינוי/אווקואציה למרכז ברית המועצות(:
בשנת  1938הגענו ארצה ,לחיפה ואז לתל אביב .בתחילה התמקמנו במלון ,ולאחר מכן שכרנו דירה בשדרות ח"ן  5בתל אביב.
בעלי התחיל לעבוד בעסקי צבעים .בעקבות הפצצות האיטלקים על תל אביב והשפעתן השלילית על התינוקת ,עברנו לכפר שמריהו.
שם בעלי התעסק בחקלאות ארבע שנים .בשלב מסוים החליט שמקצוע זה לא מתאים לו ,מכר את המשק ,והתחיל לעבוד כמנהל
מכירות בבית דפוס לוין אפשטיין עד פרישתו לגמלאות .אני הייתי עקרת בית .בשנת  1944נולד בני דוד.

