
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

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

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  בלכר :שם משפחה
  

   ריבה:שם פרטי

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

          שניידר:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Shneider בלועזית
                                                                                   

 :שם נעורים

:       מין                      ריבה   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Riva בלועזית
נ/    ז                                       

 :לידה תאריך
28.4.1935  

  ידינטץ   ): מחוז, ישוב( מקום לידה Jedinetz בלועזית   רומניה:ארץ לידה
                                                                                                   
   אברהם:של האב שם פרטי   איידל:שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/רטי של האישהשם פ  :  של האישה שם נעורים

   
 ,Jedinetz   בלועזית   )בסרביה( רומניה :ארץ המגורים

district Beltz                
          אזור בלטץ, ידינטץ:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                     
 

 : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

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

                                                                           
  גטו שומילובו איזור ויניצה באוקראינה     ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

                                                               גטו שומילובו אוקראינה:        מקום  השחרור
 

 3.1944:  תאריך השחרור

 ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים  ידינטץ ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  
  

  רנוביץ'אזור צ :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1972 :יהעל שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  .המלחמה התחילה ואני בת שש עם אמא ואבא
  .היה לי אח קטן בן שנתיים, הלכתי לגן ילדים). מולדובה( ברומניה גרתי בעיר ידינטץ באזור בלטץ

  .היו לי חברות בנות גילי, הייתי ילדה מאושרת
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/וערתנועות נ/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

 של שלושה חודשים התחילה צעדה. כך גם את כל היהודים בעיר,  הצבא הרומני והצבא הגרמני גירשו אותנו מהבית1941בשנת 
אחרי שלושה חודשי צעדה הגענו לגטו בכפר שומילובו באזור . היו הרבה חולים ובדרך נפטרו הרבה אנשים. ללא מזון ומים לגטו
  .ללא מזון ומים, היה חורף, הכניסו אותנו למבנה של סוסים וחזירים. ויניצה באוקראינה

  .מ מהכפר שומילובו" ק3המבנה היה 
הגרמנים לקחו את אבא לקחו לעבודות בניה .  גם אחי נפטר שם.קור וחוסר מזון, הרבה אנשים נפטרו ממחלות. רףהיינו שם כל החו

  .ושם הגרמנים הרגו אותו, היו שם תנאים מאוד קשים. לעיר ניקולייב באזור אודסה
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

 עברנו 1947בשנת . אחרי מספר חודשים אני ואמא שלי חזרנו לעיר ידינטץ באזור בלטץ.  הצבא האדום שיחרר אותנו1944במרץ 
  .אני למדתי ואמא עבדה. רנוביץ באוקראינה'לעיר צ
 התחתנתי 1955באוקטובר . והתחלתי לעבוד במקצוע, ר סיימתי בית ספר מקצועי ורכשתי מקצוע כלכלנית במסח1955בשנת 

  .ונולדו לי בן ובת
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

עבדתי בשנים . אני עבדתי ועזרתי לילדים. פראני ובעלי עבדנו והילדים למדו בבית ס.  עליתי לארץ עם בעלי וילדיי1972בשנת 
הבת אחות מוסמכת . הילדים התחתנו ויש לי נכדים. בעלי נפטר ממחלת לב1981בשנת .  ואז יצאתי לפנסיה מוקדמת1972-1994

 הנכד ,הנכדה סיימה צבא ומתכוננת ללמוד באוניברסיטה. הוא בוגר אוניברסיטת תל אביב, הבן עובד בחברה. בקופת חולים כללית
  .עדיין בצבא

 .מתנדבת ביעוץ לקשיש של ביטוח לאומי בראשון לציון, כיום אני גמלאית
  

 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



