
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  פרידה  גנקין מיסקביץ

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Miskvitz סקביץימ  סקביץימ 
:       מין   :לידה תאריך  : בתקופתההמלחמה או שם פרטי לפני   בלועזית

      Frida 9.5.1922 נ / ז     פרידה 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Memel גרמניה  ממל 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 קלרה לרמן  אברהם
  ):  נשואה לפני המלחמה/ה נשוית/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Mazheik  ליטא  ייק'מז 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

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

 סיביר
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 סיביר 

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1973   
  
  
  

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(

  . אחותי ואחי- היינו שלושה ילדים.חנויותו, היה לו מפעל, אבא היה עשיר
   .18 בת יייתבפרוץ המלחמה ה. ייק ואחי למד בקובנה'מזלמדתי בבית ספר עברי בליטא בעיר בשם 

  
  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/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךמעותיבאופן משסייע 
 14.06.1941- בפרצההמלחמה  . שנים4לפני המלחמה אבא נסע לבקר את אחי שלמד בקובנה ולא ידענו איפה הם במשך 

 מעלות מתחת 20-ב איש 150שאכלס בצריף גדול והתגוררנו  משפחות מליטא 4היינו .  באיזור יקוצק לסיבירגורשנוואנחנו 
 .הכנו מצות, עשינו חגים ביחד, היהודים היו ביחד. הגרמניוליטא מ היו שם יהודים .חצי שנה היה חושך וחצי שנה אור. לאפס

  .עבדתי וסרגתי לצבאאני 
  

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

שם ו  לסן פטרסבורגעברתי כך . שלח לנו אישורים,היה פרופסור גדול ולמד עם שר החוץ של ליטאש , הדוד שליבסוף המלחמה
  לעלותלכן לא נתנו לנו בעלי עבד במפעל סודי ו.עבדתי במקצוע וד עיצוב בגדיםולמהתחלתי ל. עם אחי ואביהתאחדנו מחדש 

בקנדה אך שלי סוע לדודה ניכולתי ל. היינו בגירוש וידעתי עברית -הוכחנו שאנו יהודים  כי נתנו לנו אישור לעלותף בסול. ארצה
 .בחרתי לבוא לארץ

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
עלו '  המורות שלי מכיתה א.ספרהבית עוד מעברית ידעתי כי  ,בעלי היה צריך אולפן אך אני לא. אולפן בנצרתלהגענו ישראל ב

  .נפטרו לא מזמן הן .אחת גרה בקיבוץ גבעת ברנר והשנייה בקיבוץ אפיקים, ישראלגם הן ל
  .עבד בתעשייה הצבאית ,שהוא מהנדס ,בעלי .חברת מרקס אנד ספנסרבבגד עור ואחר כך מפעל עבדתי בבמשך השנים 

  
  
  

  ערבה אלבז: ראיון
  2009אוקטובר . קרית ביאליק

  
  קרן אלמוג: עריכה
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



