
 

  "ְ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

  דיין :שם משפחה
  

  רינה :שם פרטי

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

         חדד:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Hadad בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                       רינה   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Rina בלועזית
נ / ז                                         

 :לידה תאריך
3.11.1933  

  בנגאזי  ): מחוז, ישוב(  לידהמקום Bingazi בלועזית  לוב :ארץ לידה
                                                                                                   
  חוואטו :של האב שם פרטי  רחל :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                בנגאזי:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע           Bingazi   בלועזית   לוב :ארץ המגורים

                     
 

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

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

                                                                           
 אדו'ג ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  אדו'מחנה ג?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

       אדו'ג:    מקום  השחרור
 

  1945 :תאריך השחרור

 ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /תלאן עבר
  
  

 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  עצמאות

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1951 :עליה שנת

  

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


 

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

  .מדי פעם ראיתי את משפחתי. גדלתי אצלם, אלא אצל קרובי משפחה, לא גרתי עם משפחתי.גרנו בבנגאזי
  

  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/רתמחת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

  .הייתי ילדונת, אני לא כל כך זוכרת מה היה

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

הייתי . המשפחה עלתה יחד איתי. כשהתחילה העליה לארץ לקחו אותנו לעיר הבירה. למדתי איטלקית. אחרי המלחמה חזרנו לבנגאזי
  .17בת 
  

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

 18בגיל . עשיתי פנקס דתי ולא הלכתי לצבא. הייתי עם משפחתי ברעננה במשך כשנה.  והגעתי לשער עליה17עליתי לארץ בגיל 
  .כדי לעזור בפרנסת המשפחה, התחלתי לעבוד בחדר אוכל בבית חולים ברעננה

השניה נפטרה יום אחרי , אחד נהרג בתאונה. נולדו לי שלושה ילדים. נתי איתו והמשכתי לעבודהתחת, אחר כך הכרתי את ויקטור
  . אני אם שכולה. ובן אחד חי, הלידה בעקבות מכה שקיבלה בזמן הלידה

  

 


	                                          "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 



