
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

 מידע זה אפשר יהיה להכיר את בעזרת .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

                                      
  יוםכשם משפחה ושם פרטי 

    קריסטינה:שם פרטי    לינדן:שם משפחה

  הובתקופתהשואה פרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית( בדפוס  באותיותשמות ומקומותיש לרשום                          

   בלועזית                                                    לפני  שם משפחה 
 Lindenbaum                         |         לינדנבאום :   או בתקופתההמלחמה

' של המשפ (שם נעורים
 קירסקי- קוניגיס:)המאמצת

:      מין   תאריך  בלועזית                                                          לפנישם פרטי 
 9|9|1942 :לידה קבהנ   Krystyna                            |       קריסטינה:   או בתקופתההמלחמה

   בלועזיתמקום לידה                                                                 :ארץ לידה
                פולין Warsaw  |                                                    ורשה ):  מחוז, ישוב(

  שם פרטי  י ושם שם פרט
   רוזליה לבנסקי:נעורים של האם   ליאון:של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  של האישה ):   נשואה לפני המלחמה/נשויתה /היהאם (

  בלועזית                                                           מקום מגורים קבוע 
                    לפני המלחמה

        |                                         ):   מחוז, ישוב(

 :ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה                                  חבר בארגוןמקצוע לפני 
  :                                    או בתנועה: המלחמה : לפני המלחמה

                                                           מלחמה                        ה בתקופתמקומות מגורים 
                                                     ) Zoiwin(ובין 'כ בכפר פולני בשם ז"ואח) 1942בשנת (ורשה ):         ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                         .1942 מספר חודשים במהלך שנת –גטו ורשה        ?ומתי אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                   לא?       ומתיאילו? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                       ובין'כפר ז   :השחרורמקום  
 

?|?|1945 השחרור תאריך 

  חזרת לאחר /עברתלאן   האם שהית במחנה 
 )'47בשנת ( ורשה ?)ציין מקום(השחרור    לא?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

   ישראל-נה  וי–        ורשה :בדרך לארץ
  

  שנת
 1962 :העליה

  עלייה פרטית: האנייהשם 
  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(
  

אני יודעת מעט מאוד כי לא נשאר אף אחד , רוזליה לבנסקי, על אמא. לפני המלחמה, תצרפ, הוא למד בננסי. אבי היה מהנדס
אבל בהיותו בחיים אני הייתי קטנה ולא רציתי לשמוע את מה , והאח היחיד שנותר היה בברזיל, הרוב נספו באושוויץ. ממשפחתה

  .יותר מזה אני לא יודעת,  תמונותשלושנשארו לי ממנה רק . שהיה לו לספר לי
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/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; ך להצלתבאופן משמעותיסייע 

  
 וכעבור מספר חודשים מסרה אותי אמי לפולנייה אחת כדי להגן )Shop Schultz(בשֹוּפ שּוְלץ , בתוך גטו ורשה' 42 -נולדתי ב

הפקיד ו בארכיון היסטוריא מזמן הייתי לאבל , הרבה איני זוכרת מאותה תקופה כיוון שהייתי ילדה קטנה מאוד. עליי מפני הנאצים
רגע , כלומר(היא מתארת בעדותה את רגע המסירה של התינוקת . פולנייה שגידלה אותי חמש שניםהאישה השם מצא עדות של 

, לפי מה שאני יודעת היא לקחה אותי בסלסלה עטופה בעיתונים בגיל חצי שנה. מידי האם היהודייה לידיים שלה) המסירה שלי
דודתי ובעלה איבדו , ככל הידוע לי. אחות של אבא, כ עברתי לגור אצל דודתי"אח', 47חייתי אצלה במסתור עד שנת .  פחותאולי

ובכל זאת היא ביקרה , דודתי גם לקתה בדפרסיה אחרי המלחמה. ובמשך מספר שנים לאחריה הם חיפשו אותו, בן במהלך המלחמה
 בהתחלה הפולנייה .הם לקחו אותי אליהם' 47רק בשנת ,  וחיפושיהם אחר בנם שנהרגאבל בגלל מצבה הנפשי, אותי אצל הפולנייה

מסיפורים ששמעתי . לכן היא הסכימה לתת אותי. אבל אז בא רב בשם כהנא והציע לה כסף תמורתי, לא רצתה לתת להם אותי
  ". אל תתני אותי, אמא: "נודע לי שאמרתי לפולנייה, בכפר

. רק לאחר שנים רבות הבנתי שהוריי נהרגו בשואה. הם לא אמרו לי שאני מאומצת, דודיי המאמציםכשהגעתי לבית , בכל מקרה
  .והם היו מתחילים לבכות, כי זה מייד הזכיר להם את בנם שנהרג, אפילו לא יכולתי לשאול אותם למי אני דומה

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  יתך לארץ  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלי/אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  
 חיפשתי בארון של אבי המאמץ וגיליתי שאני 12רק בגיל . גרתי בבית המשפחה המאמצת שלי, כמו שאמרתי, לאחר המלחמה

  . לא הרגישו את הצורך לדבר אתי על זה,  יודעתאפילו כשהם גילו שאני. לא דיברתי על זה איתם כמעט אף פעם, מאז. מאומצת
אבל הפסקתי אחרי שנה כי ההורים . עשיתי בגרות והתחלתי ללמוד שם משפטים, ס"גמרתי בי. גרתי איתם בוורשה' 62עד שנת 

  .מאז כבר לא חזרתי ללמוד. המאמצים הכריחו אותי לעלות לארץ
  
  
  
  
  
   

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

היו לי פה רק שלושה אחים .  שנים23ואחרי כן עבדתי בבנק פולני בארץ במשך , הלכתי לאולפן. 20לא היה קל להגיע לכאן בגיל 
  . אשר עד אז לא ראיתי אותם מעולם, כולם נשואים עם משפחות, של אבא

  .יש לי שתי בנות ושלושה נכדים.  התגרשתי–ואחרי שלושים שנה ,  התחתנתיבור שנה מיום עלייתי ארצהכע
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 


	                                          "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 



