
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים 

 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
   מיה:שם פרטי   בשמשניקוב:שם משפחה

  תקופת השואהפרטים אישיים לפני וב                                  
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

   בלועזיתשם משפחה                                                             
 GEKKEL                                |גקל:         לפני המלחמה

  גקל:שם נעורים

  בלועזיתרטי                                                                 שם פ
 MAYA                      |מיה:                    לפני המלחמה

:      מין
 נ/    ז 

  תאריך
 27.4.1940: לידה

   בלועזית             מקום לידה                                                  
 LELINGRAD                                     |ללינגרד):      מחוז, ישוב(

  סנפיטרסבורג:ארץ לידה

  שם פרטי
 לייבה:של האב

  שם פרטי ושם 
  רעיסה רבובסקה:נעורים של האם

  הבעל   /שם פרטי של האישה
 ):   נשואה לפני המלחמה/אם נשוי(

  שם נעורים
 :  שהשל האי

  בלועזית                               לפני המלחמהמקום מגורים קבוע 
                                      |קרובסקי):      מחוז, ישוב(

  ארץ מקום
  סנפיטרסבורג:המגורים

  תואר אקדמי/השכלה
 : לפני המלחמה

  מקצוע לפני 
 : המלחמה

                                                                          מקומות מגורים בזמן מלחמה         
                                                         סברדלובסק     אורל):               ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                                    לא?   אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                     לא?    אילו? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                              סברדלובסק            השחרורמקום  
 אורל

 1944 השחרור תאריך 

  לאהאם שהית במחנה 
 ?איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
 ללינגרד?)ציין מקום(השחרור 

   לאמחנות/מקומות
  :בדרך לארץ

  שנת
 1990: העליה

  שם 
 :האנייה



  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: סותנקודות להתייח(
  .הייתי תינוקת ואני לא זוכרת מה היה בתקופה הזו, גרנו בסנפיטרסבורג

  בשביל לנפוש קצת ואז פרצה , בקיץ באנו להיות איתו. הוא היה מנהל אוניברסיטה, אבא שלי עבד באוקראינה

  .המלחמה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: נקודות להתייחסות(

השחרור וחזרה , לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ותפקידים ביודנראט
אווקואציה /פינוי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/דיארגון יהו/האם אדם; הביתה

   :)מ"למרכז ברה
  .אורל-כשהנאצים פרצו לאוקראינה העבירו אותנו לצפון, הגענו לאוקראינה וכאשר פרצה המלחמה

 . בהפצצותמחלקה שלמה ברכבת נפגעה, אני זוכרת שכל הדרך לשם הורידו פצצות עלינו. באורל לא היו גרמנים

  . 44 עד 41נשארנו באורל משנת 

  .דודה שלי ואחי, אחות שלי, אמא, סבתא, סבא.  נפשות באותו חדר8, כל המשפחה יחד, גרנו בהוסטל משותף

  .אבא שלי היה במלחמה. אמא הייתה נוסעת לשוק למכור את התכשיטים שלה כדי לקנות אוכל שהיה חסר

  .מהשטח הקרבי למפעל שהוא מייצר מוצרי מתכתאחרי חצי שנה החזירו את אבא שלי 

  .כל המפעלים הפכו למפעלים צבאיים באותה תקופה

  אבל הפצצה בזמן המלחמה,  חזרנו לגור בללינגרד45 תחילת 44בסוף .  פתחו את העוצר על ללינגרד44בשנת 

  .קיבלנו חדר אחד בדירה גדולה לכל המשפחה במקום. הרסה לנו את הבית

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה  /נא ספר
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(

  .המדינה הייתה הרוסה לגמרי, לא היה לנו ספרים, אחרי שחזרנו ללינגרד לא היה לנו בגדים

  .הייתה לי רק שמלה אחת, שם לבשנו מדים, ס" הלכתי לבה47בשנת 

  .בעיקר גויים-גם גויים, ס היה משולב"הבה, ממה את כולם נגד היהודיםהמדינה חי

  ס "אחרי שסיימתי בה, כי המדינה הייתה במצב ממש קשה אחרי המלחמה, תקופה ארוכה המצב היה ככה

  .הלכתי ללמוד באוניברסיטה

  

  שתה פרוייקטיםאני עבדתי בחברה שע, לאלו שסיימו ללמוד באוניברסיטה הוצעה עבודה לפי איך שלמדו

  . שנה26עבדתי שם . למפעל שמייצר מתכת

  

  באותה שנה נולד לי נכד, היה גל של אנטישמיות גדול אצלנו,  המצב היה לא טוב90 עד שנת 89בסוף שנת 

  גם את העבודה והגענו לארץ, עזבנו שם הכל. ואז החלטנו לעלות לארץ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
דורות המשך , משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה, לימודים: נקודות להתייחסות(

  ):'וכו
  .גרנו בדירה שנתיים,  ואז קנינו דירה בחדרה93גרנו שם עד שנת , הגענו קודם כל להרצליה

   הבן והנכד ברעננה עדמשם עברנו לגור עם, 2000שם גרנו עד שנת , לאחר שמכרנו את הדירה עברנו לצפת

  . ואז הבן קנה לנו את הדירה בנתניה ועברנו לפה עם הנכד2008 שנת 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
	נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



