
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  לובוב  וייטפורטנוי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

          
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Lubov 25.06.1918 נ / ז     לובוב  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Mykolaivs'ka oblast  אוקראינה   ניקולאיבמחוזפרומינסק 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  רחל  פרטיאיסק
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

   Mykolaivs'ka oblast  אוקראינה   ניקולאיבמחוזפרומינסק 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

  טכניתמכללה                       טכנולוגיית קמח   
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 בוגדנובקה
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  טהגול
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  בוגדנובקה

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1945 בוגדנובקה

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)עלה בדרך היםאם  (שם האנייה
  1991   
  
  
  

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(

 . אלה ואיגור, ילדים2 התחתנתי ונולדו לי .תטכנימכללה בכ למדתי "אחס ו" בביהתילמד. 1918מינסק בשנת ר בפתינולד
 וכולם וירוגממאוד מכובדים במקום  היינו . היו טוביםנוכלכלה וחייב סימון עבד י בעל. חדרים2דירת ב גרנורייה וי בעתיעבד

 .פרסיםזכיתי בדורעף ותי כ שיחק, ספורטאיתיהיית כמו כן . מאודנוהעריכו אות
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות,  וגירושמעצר: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):עצותומאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

 יח עם בתובר לילה אחד הצלחתי ל. שם עבודות פרךתי עבד.חזיריםחווה בדיר ב גרתי שם , לבוגדנובקהונהרומנים לקחו אות
 תוך .ו הרגו את כל היהודים בבוגדנובקהניום אחרי שברח .מזג אוויר קשהובהבריחה הייתה קשה מאוד  .ידייםעל ה 3- בת ה

שם קשה גם  תיעבד .אליו י שיש גטו ולקחו אותיתילימינסקי ושם גו חזרה לפרתיעגה .ים איך יורים באנשיתיכדי הבריחה רא
 .י את הכרתתי מכות מוות עד שאיבדי אנשים הכו אות25-לאי הצהוב וטהעם  הלכתי היה מקרה שבו לא .מאוד

לקראת סוף המלחמה  .ח החביאו בתוך האי בארון ואת אמנו החביאה אותי וחברה שליעם בתהזה מהגטו גם ח וברהצלחתי ל
 שהילדה היהודיה ואמר ואו שיש ילדה יהודיההם ר . צמותיבזמן שהשכנה עשתה לבתהיה מקרה בו נכנסו כמה נאצים הביתה 

  . את הנאצים והציל אותהגירש שהיה שוטר והוא יחברה שלה נכנס הבן של נו ואז בדיוק למזל"גמורה"
  

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

רייה יבע  עבודה אך לאי שיסדר להוא הבטיחרייה וי לפני המלחמה בעתי עבדאיתוראש העיר ניגשתי ל לפרומינסק ושם תיחזר
 אותםלהוציא  צלחנוה אך גויים גרו נושל בדירה. עליים עבודה כמנהלת מפעל לניהוא סידר ל. שםליהודים לעבוד היה כי אסור 

 שנתיים. רגלו את וכרתו מאוד חלההוא , ההדרדר בריאותו .בסיומה הביתה חזרו במלחמה נפצע יבעל .בדירה לגור ונוחזר
 תידאג ,רחובב ביהודים שהתעללוי גויים תירא שבו מקרה היה .מסחרי מרכז לנהל תיעברזמן מה  לאחר. נפטר הוא מכן לאחר

 .כך על שמעיד מכתב יל יש .נכלאו והם נגדם עדות ולתת למשטרה אותם להסגיר
  

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

 . לאחר שהסתבך בפליליםלפני מספר שנים נפטר בני. וןרנו לאשקלבעכ "תחילה גרנו בראשון לציון ואח. 1990-עלינו לארץ ב
  .למרות זאת אשתו אספה אותי לביתה באשדוד ואנו גרות עד היום ביחד

  
  

  פלוטובפבל : ראיון
  2009אוקטובר . אשדוד

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "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 



