
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  לכובסקי'ז :שם משפחה
  

  רחל :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

         לכובסקי'ז:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
                                              

   :שם נעורים

   בלועזית                                                     רחל   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

  1928 :לידה תאריך

    קרסנוסיולקה): מחוז, ישוב( ידהמקום ל
                                                              

  בלועזית
                                                           

  אוקראינה :ארץ לידה
 

  בלומה :שם פרטי ושם נעורים של האם  מנדל :של האב שם פרטי
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                      דאנקס:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  אוקראינה :ארץ המגורים                                          בלועזית 
  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

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

                                       
                                                                           

  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  דגסטן:         מקום  השחרור
 

 1.1.1944  :תאריך השחרור

  דאנקס ?)ציין מקום(חרור חזרת לאחר הש/לאן עברת ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
  

  
  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1995 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
בגלל שבכפר שלנו לא , אחרי כמה שנים עברנו לדאנקס. יה באוקראינה'גדלתי בכפר יהודי קרסנוסיולקה באזור זפורוזנולדתי ו

  .אמי הייתה בלומה ואבי היה מנדל. היה בית ספר

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , שם בדויזהות בדויה ובמסתור 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; להצלתך באופן משמעותיסייע 
אמי  1941באוקטובר . מענו שמועות על כך שהורגים יהודיםעד חודש אוקטובר ש. 22.6.1941המלחמה התחילה בתאריך 

הייתי עם . שהייתה להם כרכרה עם סוסים, אספנו כמה שקיות ועזבנו את העיר עם כמה שכנים. לעזוב את העיר התעקשה
". קהשטרואפ"מ מדאנקס עד תחנת רכבת "ק 120הלכנו ברגל  .אחי ואחותי שהייתה אז בת שש ורכבה על אחד הסוסים, הוריי

הגענו . כל הנסיעה ירד עלינו גשם ושלג. במשך שלושה שבועות משם נסענו בקרונות משא פתוחים במשך שלושה שבועות
  .לא היה לנו רגע אחד של שלווה. גרנו בסביבה מוסלמית שלא דיברה רוסית. 1944לדגסטן ונשארנו עד שנת 

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: יוני דרךצ(

למדתי הוראה . והתגוררתי עם הוריי 17הייתי אז בת . חזרנו לדאנקס וגילינו שכל משפחתה של אמי נרצחה 1944בשנת 
ואז החלטנו  לח לי מכתביםהוא ש, לעשר דקותגנאדי חייט לראשונה פגשתי את בעלי .  וקיבלתי מקצוע של מורה למתמטיקה

  .וגנאדי לבש את מדי החייל שלו לחתונה, לא היה לנו כסף, 1952זה היה בשנת . להתחתן

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
, בהתחלה אני ובעלי גרנו לבד. אני שמחה להיות יהודיה בין יהודים. והבת את ישראלעליתי עם כל משפחתי לארץ ואני מאוד א

  .1995אחותי ואחי עלו לארץ איתנו בשנת .  ואחר כך עברנו לגור עם בתנו
  
  

  
  לובה טרופימנקו: ראיון

  2009ספטמבר . כרמיאל
  

  אלינה נאור: עריכה
  

 


