
  

  "ְ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
  רחל:שם פרטי  קיביץ:שם משפחה

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

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
 Ciobotaru                  |                ובוטרו'צ:המלחמה או בתקופתה

  :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתטי לפני                                                          שם פר
  29.01.1940:לידה נ/    ז  Rachel    |                                      רחל: המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                   מקום לידה                                            
 Iasi       |                                                 יאסי):מחוז, ישוב(

  רומניה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 סימה:נעורים של האם יוסף:של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  ריםשם נעו
 :  של האישה משה קיביץ):   נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה(

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

 Iasi                                             |יאסי):      מחוז, ישוב(

  רומניה:ארץ המגורים

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

                                                                           יאסימקומות מגורים בתקופת המלחמה        
  ):         ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                    
  ?                                                                                    אילו ומתי? האם היית בגטאות

                        
                                                                                  

  ?                                                                       אילו ומתי? האם היית במחנות
                             

                                                                             
                                                             :             מקום  השחרור

 
_|_ _|_ _תאריך השחרור  

  חזרת לאחר /לאן עברת  האם שהית במחנה 
  ?שם המחנה? עקורים

 
 ?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
  בולגריה ויוון,רומניה:בדרך לארץ

  
  
  

  שנת
 1960:העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

 )בדרך הים

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


  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 /ריחהב;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

  .ברומניה) Bojej(' ג' שנים וחצי במחנה עבודה בוג3אבא שלי עבד  .הייתי ילדה קטנה
 4שם היא נפגעה ואיבדה ,היא עבדה בדומבס .ברחה ונכנסה לתוך רוסיה לכיוון אסיה )דורה(דודה שלי  ,עם התקדמות הגרמנים

  .הוא נתפס בדרך מהעבודה ונהרג ,י הגרמנים"סבא שלי פרץ מצד האבא נהרג ע .א ואחות של דורה נשרפו בחייםסבת .אצבעות
  

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
 .בחיפה עבדתי במספרה .ואז עברתי לחיפה ,באולפן,לבד ,הייתי חודש בקיבוץ גשר .התגוררתי קרוב לצפת .20הגעתי לארץ בגיל 

עבדתי במפעל לוופלים וכדי לחסוך את עלות האוטובוס הלכתי לעבודה  .ל עבדתי במשרד אבל לא יכולתי בארץ בגלל השפה"בחו
אני הייתי גם פעילה  .ועבדתי במספרותנשארתי בחיפה  .אמרו לי שזו לא עבודה לבחורה צעירה ,פיטרו אותי מהעבודה .ברגל

  .בהסתדרות בועד הפועלים בעירית חיפה ונציגה של ועד הפועלים
את  .היום אני מתנדבת בחנות יד שניה .שם עבדתי בגן ילדים עד הפנסיה .נשארתי בחיפה עד שהתחתנתי ואז עברתי לקרית חיים

  .הכסף שמקבלים אנחנו נותנים לאנשים נזקקים
 . נכדים5 ילדים ו2, ת אחיו2יש לי 

  
 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה


