
  נספר, נדליק נר ונזכור את השואה
- "Our 6 Million -היכנסו לאתר "נר ושם  

https://www.shemvener.org.il 
  הדליקו נר לזכרו/זכרה של אחד מנספי השואה . כיתבו עליו/עליה בתוך המשבצת בה מופיע שמם.

  ענו על הפרטים הבאים:
 מה שם הנרצח?

 היכן נולד? (עיר / מדינה)•
  מי היו הוריו?•
 במה עסק?•
  באיזה גיל מצא את מותו?•
  מה הייתה סיבת המוות?•
 מי מילא את הפרטים אודותיו – מה היה הקשר ביניהם?•
 האם הייתם מעוניינים לקבל מידע נוסף לגביו•

 אם ידועים לכם פרטים על קרוב משפחה שניספה בשואה, ותרצו למלא את פרטיו, בחרו במשבצת הריקה ושתפו אותנו
  בזכרו. (אני כתבתי מידע על דוד של סבתו של בעלי, לדוגמה).

 
 

  הדסה
  שביסגולד

 הדסה נולדה
 בוורשה

 שבפולין בשנת
1933 

 ללאה ושלמה,
 מצאה את

 מותה בגיל 8
 בשנת 1942

 בהיותה
 תלמידה

 כשנשלחה
 למחנה

 ההשמדה
 טרבלינקה

 שליד וורשה .
 (את העדות מסר

 אביה שלמה)

 ליהי יעבץ

 מניה

  ורבר

 נולדה ב-

Poryck,Wlodz

imierz,Wolyn

 ,פולין.

 ביתם של מאיר,

 שמואל וזלטה.

 הייתה עקרת

 בית.

 נרצחה בשנת

1942 ב-

Zawidow,Wlo

dzimierz,Wol

 yn,פולין.

 רותם רייזנר

 נועה אבן
 יעקב פוליפקה-

 הוא נולד בקרמז
שבאוסטריה  ב

 1861.לפני
 מלחמת העולם

 השניה התגורר ב
 וואין שב אוסטריה.
 שמות הוריה- יוחנן

 ורוזה.
 היה מנהל בית

 ספר.
 נשוי ל מלבינה

 לבית ריטר. ב1940
 נרצח בוואין וינה

 אוסטרליה כשהיה
 בן 79.

 חנה צוקרמן
 

 חנה נולדה ב
Tyszowce 

 שבפולין בשנת
.1922 

 ביתם של משה
 והנדה.

 הייתה תופרת.
 נרצחה בשנת

 1942 בגיל 20 ב
.Zamosc  

 יובל צוקרמן

 
 

  מוטל כץ
Kowel נולד ב 

 שבפולין בשנת
 1913 לשעיה

 ורבקה. הוא היה
 בנאי ורווק, נרצח

 בשנת 1943 בגיל
 30, את אודותיו

 מילא בן דוד שלו.

 אביב גל
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  קוצה וייס
 נולדה במולדובה
 שברומניה בשנת

 1911. היא ביתם של
 קלארה ואליעזר.
 נספתה במחנה

  אושויץ בפולין בשנת
 1941. היא הייתה

 נשואה לדוד.

  אריה זולדן
 נולד

 בצ'כסלובקיה ב
1885  

 בנם של ברוך
 ורבקה זולדן. הוא

 היה סוחר
 במקצועו. הוא

 התגורר
 במרמורש

 שברומניה (גבול
 עם הונגריה).

 נירצח באושוויץ
 כשהיה בן 59.

 
 אפרת סבו

 ברוניה

 זילברשלק
 ברוניה נולדה
 בורשה,פולין
 בשנת 1891

 בתו של ישראל,
 ברוניה הייתה
 נשואה לאודק.
 הייתה בת 51

 כשנרצחה
 במחנות

 ההשמדה
 בטרבלינקה.

 
 

 

 גאיה עוזיאל

 יצחק שלומקוביץ
 יצחק שלומקוביץ נולד
 בקיילצה בפולין בשנת

 1909. בנם של לאה
 ושלמה. הוא היה חייט

 במקצוע.
 הוא התגורר בקיילצה

 בפולין.
 נספה במחנה

 טרבלינקה בפולין
 כשהיה בן 33

 אושר מזרחי

 

 

  שרה קלר
 שרה נולדה

 בצ'כוסלובקיה בשנת

 1904. שם אמה היה

 ברטה ושם אביה היה

 הרמן. שרה הייתה

 עקרת בית. היא

 נרצחה בשנת 1944

 כאשר הייתה אז בת

 40 במחנה ההשמדה

 בפולין.

 

 

 

 הילה לרפלד

  פרידה שולץ
בורשה   נולדה

היא .1912    בשנת

בית עקרת    הייתה

התגוררה היא .   

בעלה   עם

נרצחה   בורשה.

1943   בשנת

ההשמדה   במחנה

 טרבלינקה

 כשהייתה בת 31

 עמית רז

 מאיר גלוס
 מאיר גלוס נולד

 בשנת 1918
 בווהלין  פולין. בנם

 של  גרשון .
 הוא היה סוחר

 במקצוע.
 הוא התגורר ווהלין

 בפולין.
 נספה במחנה ווהלין
 פולין כשהיה בן 24

 
 

  איתי ברק
 
 

רבקה פרל
 רבקה פרל נולדה
 בסוקולוב בפולין

 בשנת 1900.
 היא היתה מוכרת
 טפטים, ולבעלה

 קראו דוד.
 היו לה 2 ילדים.

 לפני מלחמת
 העולם השנייה
 היא התגוררה

 בוונגרוב בפולין.
 רבקה נרצחה
 בשואה, כנרה

 בטרבלינקה
  (מחנה ההשמדה

 הגדול ביותר).
 

 נועם רונא

  ישיהו גיסינגר
 

 נולד במקוב
 שבפולין בשנת
 1907 לשמואל

 וביילה.
 

 הוא היה סוחר לפני
 המלחמה  ונרצח

 בשנת 1942
 במקוב.

 
 עידו הייט

 
 

 עידו הייט

  דוד לקשטיין
 נולד בפולין בשנת
 1886.  הוא היה
 נשוי ושם בת זוגו

 יוכבד. הוא היה זגג.
נרצח ב 1942  ,

 Mizrits,פולין
 
 

  כפיר עטיה

 



 

 

 "לכל איש יש שם

 שנתן לו אלוהים

 ונתנו לו אביו ואימו

 לכל איש יש שם

 שנתן לו הים

 ונתן לו מותו."

 

 

                 נזכור את כולם!

 

  

 


