
 

  "ְ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

  פלמןוק :שם משפחה
  

  יוסף :שם פרטי

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

       פלמןוק  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Kopelman בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                        יוסף  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Yosef בלועזית
ז     נ /                                     

  1924 :לידה תאריך

  נובוגרודוק  ): מחוז, ישוב( מקום לידה Novogrodok בלועזית  בלרוסיה :ארץ לידה
                                                                                                   
  מאיר :של האב שם פרטי  ריבה :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   :ארץ המגורים                          בלועזית 

                     
 

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

   סמרקנד, אוזבקיסטן):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1992 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  

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


 

  י על קורותיך /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  . סיימתי את לימודיי בבית ספר יהודי ולאחר מכן התחלתי לימודים בגמנסיה. רודוקנולדתי בבלרוסיה בעיר נובוג
  .  כקצין1972גויסתי לצבא האדום ושירתי עד שנת  .לא סיימתי את לימודי הגמנסיה בגלל המלחמה

  . לאחר שחרורי עבדתי במשרד הפנים עד עלייתי ארצה
  .שראל ואני מרוצה מחיי כאן כיוםכיום אנחנו חיים בי. בני ובתי, הגעתי ארצה עם אשתי

  

 


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



