
  

  "ְ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
   חיים:שם פרטי    ירון:שם משפחה

  קופתההשואה ובתפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
  Yablonovicz            |                     יבלונוביץ:   המלחמה או בתקופתה

 :ריםשם נעו

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 20.05.1940: לידה נ / ז                                                  |חיים:  המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                               מקום לידה                                
  Siemiatycz|):                                                              מחוז, ישוב(

   פולין:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  פייגה לבית וישנר:נעורים של האם  אהרון:של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  של האישה ):   ואה לפני המלחמהנש/תה נשוי/אם היה(

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

  Siemiatycz                    |          12רחוב רוגובסקה ):  מחוז, ישוב(

   פולין:ארץ המגורים

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

  מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                                 
                                                                        פודולסק פולין-סוקולוב):     ארץ, מחוז, ישוב(

      פודולסק-גטו סוקולוב?   אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                               

                                                                                                        
  ?     אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                    
                                                                                                        

  :                                                                        מקום  השחרור
 

_|_ _|_ _תאריך השחרור  

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

  מחנות/מקומות  שנת  : שם האנייה
   וינה:ך לארץבדר 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(

   .עבד בחנות מכולת שסבי קנה עבורואבא , הייתה לי אחות גדולה. 1940נולדתי בשנת 
  .סבא גם קנה בית שבו התגוררנו. אמא הייתה עקרת בית

  
  

  
  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/שתתפות בבריחהה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
  .  שנים3פודולסק במשך - בזמן המלחמה היינו בגטו סוקולוב

  .אני לא זוכר איפה התחבאנו. לאחר מכן ברחנו והתחבאנו עד השחרור
  
  

  

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

  . הוא התפטר בגלל אנטישמיות ועלה ארצה. 'אבא עבד במפעל לבשר בלודג
  . לארץ ואהיה חייל ואבא רצה שאבוא 15אני הייתי בן 
  .כי אחיה הקטן של אמא חי שם והתחברנו למי ששרד' הגעתי ללודג

  
  

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  . שנה בדואר38עבדתי במשך . הייתי חייל בצבא התותחנים

  . נכדות5- ילדים ו2יש לי , התחתנתי
  
  

  
 


	                                          "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 



