
 

  "ְ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

    רובינשטיין:שם משפחה   חיים:שם פרטי
    

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

              Rubinshten                                                  
:       מין   :לידה תאריך      חיים              :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית
Haim                                                                                        29/3/1943 זכר 
   ברית המועצות:ארץ לידה          קומי):מחוז, ישוב( מקום לידה   בלועזית
Komi                                                                                           

   ויקטור:של האב שם פרטי    מלכה פרידמן: :שם פרטי ושם נעורים של האם
   

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

                                   קומי:לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   ברית המועצות:ארץ המגורים   בלועזית
Komi                                                 

 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :  ה או בתנועחבר בארגון

                                    
      ברית המועצות,  קומי):ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                       
                                                                           

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
  

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

  גרמניה, צרפת :בדרך לארץ תמחנו/מקומות  1949 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
     'גלילה'

  

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(

  .צות והייתי בן חצי שנה כשמשפחתי ברחה לגרמניהנולדתי בקומי שבברית המוע
  

  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 /גון יהודיאר/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

ובאחד , אני רק זוכר שאבי לחם בצבא הפולני, אני לא זוכר הרבה מהמלחמה. של פליטי מלחמה, גרנו בגרמניה בשכונה יהודית
  .הקרבות נקטעה רגלו

  

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

  . כשעלינו לארץ6הייתי בן . שם גרנו בבניין גדול רק של עולים מכל מיני מקומות בעולם, בתום המלחמה עברנו מגרמניה לצרפת
  

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

באחד מהימים אספו את כל ראשי המשפחות לטיול בארץ ואבי רצה לעבור לגור , כשהגענו לארץ מיקמו אותנו במעברה בהרצליה
, התחתנתי בארץ. כיום המקצוע שלי זה מסגר, מנותדעבדתי בעבודות מז. למדתי בבית ספר אך לא סיימתי לימודי תיכון. באשקלון

  .שניים מהם נשואים.  ילדים4וכיום יש לי 
  

 


	                                         "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 



