
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .יכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

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 ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

  .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   גניה:שם פרטי   סבירסקי:שם משפחה

  בתקופתההשואה ופרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
  Goldovsky                                  |גולדובסקי:  המלחמה או בתקופתה

   גניה:ריםשם נעו

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 1942: לידה נ/    ז   Genya                                             |גניה:   המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                                    מקום לידה                           
  Chelabinsk                |                                     לבינסק'צ): מחוז, ישוב(

   ברית המועצות:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  פולה גריקה:נעורים של האם  יואל:של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  של האישה ):   נשואה לפני המלחמה/ויתה נש/אם היה(

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

                                           |ורשה):         מחוז, ישוב(

  פולין:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/כלההש  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :  או בתנועה:                                   המלחמה : לפני המלחמה

  מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                                 
                                                                    לבינסק ברית המועצות'צ):         ארץ, חוזמ, ישוב(

  ?         אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                             

                                                                                                        
  ?       אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                  
                                                                                                        

  :                                                                        מקום  השחרור
 

_|_ _|_ _תאריך השחרור  

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

  מחנות/מקומות  שנת  : נייהשם הא
   צרפת:בדרך לארץ 1957: העליה  אם עלה (

    )בדרך הים
 

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(

אביה של אמי היה רב . דתי-היה מסורתיהבית . הם גרו ברובע יהודי בוורשה. אבי עסק בסנדלרות. הוריי גרו בפולין כל חייהם
  . הוריי החליטו לחצות את הגבול לברית המועצות1939בשנת . בקהילה

  
  

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

. לבינסק'אני נולדתי בצ.  ברוסיה התחילה  המלחמה1941בשנת . הוריי ברחו מפולין לברית המועצות ונאלצו לנוע כל הזמן
היו נותנים לי תרופה , סבלתי ממחלות רבות כתינוקת. כשהייתי בת חודש הייתי בבית חולים ולא הסכימו לתת לאמא שלי אוכל

 30הטמפרטורה הייתה מינוס .  לא יכולתי ללכת עקב פצעי קור מוגלתיים ברגליים3עד גיל . בשם סולפה שהייתה קשה להשגה
  . ברגל כדי להשיג חמאה עבורימ" ק40אמי הייתה הולכת . מעלות

  
  

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

אחר מכן אני הלכתי לבית ספר יהודי ול. אבי עבד בבית חרושת לנעליים ואמי עבדה בתפירה בבית.  חזרנו לפולין1946בשנת 
שם , הגענו לצרפת. 1957קיבלנו את אשרת העלייה בשנת .  הוריי ניסו לקבל אשרת עלייה וסורבו1949בשנת . נוצרי עד התיכון

  .שם פגשתי המון ילדים בגילי מארצות שונות.  שבועות בהכנה לעליה3שהינו 
  

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, ילות ציבורית או תרבותיתעפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
חנו אבי עבר ליפו ואנ. הגעתי גם לפנימיית אלוני יצחק, השתתפתי בפעילויות של עליית הנוער. הגענו לטבריה עילית במעברות

  . עברנו ליפו בעקבותיו אחרי כשנה
  . נכדים6- ילדים ו3יש לי . 19הייתי בת ,  והתחתנו הכרתי את בעלי1961בשנת 

  
  

 


	                                          "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 



