
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

                                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  דומב
  :שם פרטי

  חיים

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                               דומב

  בלועזית
DOMB                                               

  :חמה או בתקופתההמל שם פרטי לפני
                                                            חיים

   בלועזית
CHAIM                                               

:                     מין
 נ/  ז   

   :לידה תאריך
14.10.1940 

    :לידה עיר
                                                              טומסק סיביר

   בלועזית
TOMSK                                                           

  :ארץ לידה
 רוסיה

  :של האב שם פרטי
  יוסף

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   לחוב'ז

   בלועזית
ZELECHOW                                        

  :ארץ המגורים
  פולין

 
, תיכון, יסודי( :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )אוניברסיטה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( פת המלחמהמקומות מגורים בתקו
  רוסיה,סיביר

                                                                                                                
         ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                      

                                                                                                              ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                               :              השחרור  מקום
             

 

  :  תאריך השחרור
 

  :ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים

  גרמניה
   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת

  
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  צרפת, גרמנייה

  :עליה שנת
1949 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  תיאודור הרצל

  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .סיביר שברוסיה, בטומסק 1940נולדתי באוקטובר 

היו להוריי משפחות . הם החליטו להתחתן ולברוח לכיוון רוסיה .פולין עד לכיבוש הנאצישבלחוב 'זהוריי התגוררו תחילה ב
  .בכל משפחה היו כשמונה אחים ואחיות , ענפות בפולין 

לפני שברחו הם התבקשו על ידי משפחותיהם . אבי עסק בצעירותו כמעבד עורות במפעל משפחתי ואמי היתה תלמידה צעירה 

  .ה נשארו בפולין למעט אח אחד של אבי שהתגייס לצבא הרוסיכל בני המשפח. להינשא
  .כך סיפר לי אבי, בן מאה ילדים שנולדו הייתי היחיד שניצל, שם נולדתי. הם הגיעו לסיביר ועבדו במחנות עבודה לכריתת עצים

  .חיי הוא עזר להוריי בחימום וביגוד וזה מה שהציל את,זה היה בעזרתו של אחיו של אבי שהיה קצין רוסי
  

  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; הצלתךל באופן משמעותיסייע 

הם חיפשו את . לחוב'משם עברנו לפולין חזרה לעיר הולדתם של הורי ז, 1946עד לשנת בכל תקופת המלחמה שהינו בסיביר 
  .בני משפחותיהם בעיר אך לצערם אף אחד מבני המשפחה לא שרד את המלחמה

  .שהינו שם תקופה קצרה מאוד עד שהתאפשר לנו לעלות לארץ ישראל, שושנה לחוב נולדה אחותי'בז
  

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

  .ברנו למרסיי שבצרפתם שהינו כשלוש שנים ומשם עש,לחוב הועברנו למחנה עקורים בגרמניה 'מז
  .ממרסיי הפלגנו באונייה תיאודור הרצל לארץ ישראל

  

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

  .דירה בעירד לקבלת עממחנות האוהלים עברנו למחנה מעבר .הגענו למחנות אוהלים בנתניה 1949במאי 

  .זו היתה תקופת הצנע, הפרנסה היתה מאוד קשה, אבי עבד כסולל כבישים ואמי כטבחית
  .חשמלאי רכבכ שירתתי בחימוש. למדתי בבית הספר בארי ולאחר מכן התגייסתי לצבא

  .מיכל ואסף,רונית, יש לנו שלושה ילדים. את רחל ולימים נישאנוהכרתי 

  .ואמי נפטרה לפני שנה שנה 18 -אבי נפטר לפני כ
  .כיום אנו נמצאים בגיל פנסיה וחיים בצניעות

  
  

  
  2009נובמבר . נתניה

  

  עדי מלכא: עריכה
  

 

 


