
 

  "ְ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

  קושנירוב :שם משפחה   רומן:שם פרטי
    

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

         קושנירוב :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Koshnirov בלועזית  :שם נעורים
          
:       מין  :לידה תאריך   רומן:המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Roman בלועזית

ז      27.1.1935  נ /           
  
  וק'קרמנצ  ):מחוז, ישוב( מקום לידה  Kremenchuk     בלועזית   אוקראינה:ארץ לידה

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

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

   
                                     וק'קרמנצ:   לפני המלחמה  מגורים קבוע Kremenchuk בלועזית   אוקראינה:ארץ המגורים

          
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

                                    
  סיביר  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                                        סיביר: מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
  

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות  1990 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
     
  
  
  

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


 

    ועד היוםלפני המלחמהמי על קורותיך /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, המשפח: ציוני דרך(

  .ואמי עבדה בבית משפט, אבי עבד כעורך בבית דפוס. בן יחיד להוריי יוסף ופניה, וק שבאוקראינה'נולדתי בקרמנצ
, הגעתי לסיביר לבדי, בדרך נותקתי מאמי. י עם אמי לסיבירואני פונית, אבי נלקח לצבא. הייתי בן שש כשהתחילה המלחמה

  .וגרה איתנו, אמי הגיעה לסיביר ומצאה אותי. והשתכנתי אצל משפחה זרה
  . התקבלתי לאוניברסיטה וקיבלתי תואר ברפואה, למוסקבהיחד נסענו  .בעל עיטורי גבורהנכה ו, אבי חזר מהמלחמה

  .עבדתי כרופא במרפאה פרטית מספר שנים. נפטר על אדמת מדינת ישראלש, ה עליתי ארצה עם אבי החול1990בסוף שנת 
  .ר בדיור מוגן בחולוןכיום אני ג

  
  
  

  2009יולי , חולון
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