
 

  "ְ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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  ממפל :שם משפחה
  

  לאוניד :שם פרטי

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

        ממפל :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Mampel בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                     לאוניד  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Leonid בלועזית
ז     נ /                                     

 2.8.1933 :לידה תאריך

  אזור קרים  ): מחוז, ישוב( מקום לידה Krim region בלועזית  אוקראינה :ארץ לידה
                                                                                                   
  יעקב :של האב שם פרטי  שפירהאוה  :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                             וב'רוגצ:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע        Rogachev  בלועזית   בלרוסיה :ארץ המגורים

                     
 

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

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

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

      קזחסטן:     מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

 ?המחנהשם ? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1996 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  

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


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  וב בגוף ראשוןנא לכת                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

סבי וסבתי נפטרו לפני . אבי היה נהג ואמי הייתה עקרת בית. להוריי יעקב ואוה, 1933נולדתי באזור קרים שבאוקראינה בשנת 
  .וב שבבלרוסיה'לפני המלחמה גרנו ברוגצ.  זינה ואולגה–יש לי שתי אחיות קטנות . שנולדתי

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור 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

   ):ועצותמת האווקואציה למרכז ברי/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
וכשברחנו הצלנו , אבי בדיוק קיבל משכורת בעבודה. ונאלצנו לברוח, הייתה סכנת חיים. 1941וב בשנת 'הנאצים נכנסו לרוגצ
. ואנחנו המשכנו ברגל עד העיר שייגרי, ליד העיר זילובין הצבא האדום לקח את האוטו שלנו עבור הפצועים. את הכסף שקיבל
לא רצו לקבל . אני נסעתי עם אמי ואחיותיי לקזחסטן לאלמה אטה. ונשאר במפעל לתקן טנקים,  נכההוא היה. אבי נלקח לצבא

בסוף המלחמה אבי הצטרף . שם שהינו עד סוף המלחמה, נשלחנו לסמיפלטינסק. מכיוון שהיו שם הרבה אנשים, אותנו שם
כל הגברים , היו רק נשים וילדים בעיר. גיל שמונההתחלתי לעבוד ב. אני הבאתי מים על סוסים, אני ואמי עבדנו בשדה. אלינו
  .'התחלתי כיתה א, 1943בשנת , בגיל עשר. והמצב היה קשה, לחמו

  

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

באותה . גרתי בעיר לוגנסק. ואחיותיי ואמי נשארו בסמיפלטינסק,  חזרתי לאוקראינה1963נת בש. שירתי בצבא בסמיפלטינסק
, גרנו בדירה שכורה. וגם תיקנתי מכשירים, למדתי להיות נהג. התחלתי לעבוד במפעל צבאי. שנה הכרתי את אישתי והתחתנו

אישתי עבדה במכללה שהתמחתה . ה בתינולד 1970 נולד בני ובשנת 1965בשנת .  קיבלנו דירה מהמדינה1969ובשנת 
  .1996אני עבדתי במפעל הצבאי עד שנת . ולאחר מכן עבדה בתור אחות בבית חולים, בחומרי בניה

והגענו , בשנות התשעים התחילה אינפלציה. היה קשה מאוד לחיות בלוגנסק באותה תקופה. טיפלנו בילדים וגידלנו אותם
  .להחלטה לעלות ארצה

  
  חייך  בארץי על /נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
ואחרי , בני גר איתנו עד חתונתו. הגענו לבת ים ושכרנו דירה. ילדיי ובנה של בתי, אני ואישתי, 1996עלינו ארצה בשנת 

לא . ואני הייתי בבית,  אישתי עזרה עם הילדים והנכדים.גם בתי שכרה דירה. החתונה עברנו כולנו ביחד לדירה שכורה אחרת
  .'הנכד הקטן לומד בכיתה ג, נכד אחד מתגייס לצבא בקרוב.  עברתי עם אישתי להוסטל2003בשנת . עבדנו

  
  
  
  
  
  

  ממפל לאוניד
  2009ספטמבר , בת ים

  
  אלינה נאור: 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 



