
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים 

 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
   ריבה:שם פרטי  ' סולטנוביץ:שם משפחה

  ובתקופת השואהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

   בלועזיתשם משפחה                                                               :שם נעורים
 ירולניק'ריבה צ       TIRULNIK                              |ירולניק'צ:     לפני המלחמה

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי                                                                 
 11|02|1940: לידה נ/    ז                RIVA                   |ריבה:               לפני המלחמה

 :ארץ לידה   בלועזית                                          מקום לידה                     
 מולדובה Chişinău                           |קישינב):                מחוז, ישוב(

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
           אבירבך  פסיה:נעורים של האם            שבסה:של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  של האישה ):   נשואה לפני המלחמה/יאם נשו(

  ארץ מקום  בלועזית                               לפני המלחמהמקום מגורים קבוע 
  מולדובה:המגורים Chişinău                                    |קישינב):       מחוז, ישוב(

  תואר אקדמי/השכלה  ני מקצוע לפ
 ללא: המלחמה ללא: לפני המלחמה

  מקומות מגורים בזמן מלחמה                                                                                 
                                                       )אוזבקיסטן. (זיאודין, סמרקנד, קישינב):                      ארץ, מחוז, ישוב(
                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                             ?          אילו? האם היית בגטאות

                                                                                              לא          
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו? האם היית במחנות

                                                                                            לא            
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                          השחרורמקום  
 

 _|_ _|_ _השחרור תאריך 

  האם שהית במחנה 
   לא?איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
 ?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
  :בדרך לארץ

  שנת
 1976:העליה

  שם 
 :האנייה



  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: נקודות להתייחסות(

  .אינני זוכרת לפני המלחמה דבר מכיוון שהייתי בת שנה בלבד

  . 1919-הוא התעוור במלחמת העולם הראשונה בא לחם ב, 42עיוור ונישא ולאמא בגיל אבא היה 

  אני זוכרת את המסירות שלה ואיך טיפלה , הוריהאמא הייתה עקרת בית וטיפלה במשפחה גדולה שכללה את 

  .בכל דבר ובאבא

  .אני בת יחידה בגלל שלאחר שנולדתי פרצה המלחמה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: נקודות להתייחסות(

השחרור וחזרה , לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ותפקידים ביודנראט
אווקואציה /פינוי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם; הביתה

   :)מ"למרכז ברה
  . בתקופת המלחמה הכי זכור לי הרעב

  .לקנות מכל הבא ליד ובאמצאות כך לסחור ולהשיג מזון, כדי לאכול היה צריך לעסוק במסחר

  .ורובנו נדבקנו במלריה טרופיתלכולם היה טיפוס 

  . שמענו שהגרמנים הגיעו וברחנו בעגלה רתומה לסוס כשעליה כל המשפחה1941 -בשנת

  כך החלפנו רכבות לאורך , הסתובבנו מעיירה לעיירה וכמה פרטיזנים עזרו הצילו אותנו והעלו אותנו לרכבת

  .כל רוסיה עד שהגענו לאוזבקיסטאן

 כשהגענו לאוזבקיסטאן אושפזו אבא ואמא , יחד עם אבא העיוור כשכולנו חולים בטיפוסהרבה ימים היינו בדרך 

  .בבית החולים בעקבות הטיפוס והמלריה

  . האוזבקים לא אהבו יהודים גם כן ועצרו את אבא לשלושה חודשים כשמכר סבון

  .בסוף המלחמה חזרנו לקישינוב.   הרעב נמשך כל שנות המלחמה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה  /נא ספר
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(

  .לפני כן לא אפשרו השלטונות הסובייטים את העליה,  במטוס מוינה1976עליתי ארצה בנובמבר 

  את האזרחות שנשללה הממשלה הרוסית זרקה אותנו מהבתים בטענה שאנו מרגלים ואילצה אותנו לרכוש שוב 

  .מאיתנו ועבור הדיפלומות שלנו

  .שם גרנו כשנתיים ולמדנו עברית, הגענו למרכז הקליטה ושם שלחו אותנו לנצרת

  .ל כמנהלת חשבונות" שנה בצה22רכשתי מקצוע ועבדתי , למדתי עברית, הקליטה הייתה טובה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  בארץי על חייך  /נא ספר
דורות המשך , משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה, לימודים: נקודות להתייחסות(

  ):'וכו
  .למדתי עברית במרכז הקליטה והלימודים היו טובים מאוד

  . למדתי בחיפה קורסים בעברית ובהנהלת חשבונות

  .בריאותיבנצרת עבדתי בבית דפוס בתנאים לא טובים שהרעו את מצבי ה

  .ל כמנהלת חשבונות "דרך לשכת העבודה קיבלו אותי לעבודה בצה

  .עד היום אני בקשרים טובים אתם.  עזרו לי והיו לי כמו משפחה, היו שם אנשים טובים

  .לי ולבעלי יש בן אחד שנולד בגולה ועלה בעקבותנו לארץ

  .משלנו ולהקים בה משפחהיש לנו שתי נכדות ואני מברכת על המזל שניתן לנו לגור בארץ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  נספח                                 
  הפרטים בנספח זה אינם גלויים לציבור ואינם מיועדים לפרסום באינטרנטכל       

  פרטי קשר

  ריבה:שם פרטי 'סולטנוביץ:  שם משפחה

 :כניסה 8:דירה 14:בית' מס  הרב דמארי :רחוב

 0|1|7|2|4|8|8|8|1.: ז.ת 7|5|3|1|7: מיקוד ראשון לציון :ירע

 :ל"דוא 050-3385500 :נייד' טל' מס 03-9649798:'טל' מס

                                                  
  מידע כללי                                                

  ):לא יופיע באתר הפרויקט באינטרנטהמידע שלהלן הוא לצורך תיעוד ביד ושם ו(
   לא/  כן  ?  האם מסרת בעבר עדות ליד ושם

  לא יודע/ לא/ כן? ביד ושם" דפי עד"האם שמות בני משפחתך ומכריך שנספו בשואה הונצחו ב
  לא   /  כן?  האם ברצונך לקבל סיוע במילוי דפי עד להנצחתם- במידה ולא 

  :אם כן איזה? האם ברשותך תיעוד מקורי מזמן השואה
  ______ יומן ______ מכתבים _____  תמונות  
  _______אחר____  חפצים ______  זיכרונות 

  
   באינטרנטהסכמה לפרסום פרטים                              

  :מאשר ומסכים כדלקמן, מצהיר, 017248881' נושא תעודת זהות מס, 'ריבה סולטנוביץ, מ"הח, אני
  ת השואה/שום קורות ניצולמילאתי שאלון לרי

או מי מטעמם יעלו את הפרטים /ה כי משרד הגמלאים ו/מת ומסכי/יודע, ה/נת כי הנני מבי/ה ומאשר/הריני מצהיר
  .לאינטרנט, שמסרתי בשאלון או כל חלק מפרטים אלו

או יד ושם /מלאים ואו דרישה כלפי משרד הג/או טענה ו/ת כי אין ולא תהיינה לי כל תביעה ו/ה ומתחייב/הריני מצהיר
  .או מי מטעמם בקשר לפרסום פרט כלשהו מתוך הפרטים שמסרתי בשאלון/ו

  _______________:                             חתימה    2010/0524/:תאריך

  )במידה ואינו הניצול עצמו(פרטי ממלא השאלון                            
  רמי:שם פרטי  אלרוב:שם משפחה

 0547391146:טלפון נייד'       מס039584565:טלפון' מס  אשון לציוןר:עיר
   הפרוייקט הלאומי:שם הארגון השולח  מתנדב:תפקיד

  ____24/05/2010_: תאריך מילוי

   פרטי מקליד השאלון                                 

  רמי:שם פרטי  אלרוב:שם משפחה
  0547391146: טלפון נייד'           מס039584565 :טלפון' מס  14השומר ,  ראשון לציון:מקום

  24/05/2010:תאריך הקלדה

  03-6442572: פקס| * 8840: 'טל| תל אביב , 13034. ד.ת| המשרד לענייני גמלאים | לפניות ומשלוח השאלון 

  
 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
	נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 
	פרטי קשר
	שם פרטי: ריבה
	רחוב: הרב דמארי 
	מס' בית:14
	דירה:8
	כניסה:
	עיר:ראשון לציון 
	מיקוד: 7|1|3|5|7
	ת.ז.: 1|8|8|8|4|2|7|1|0
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