
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים 

 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
   יעקב:שם פרטי   קיפניס:שם משפחה

  ופת השואהפרטים אישיים לפני ובתק                                  
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

   בלועזיתשם משפחה                                                             
                                         |קיפניס: לפני המלחמה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזית                                                           שם פרטי      
 20.2.1936:לידה    ז                                          |יעקב: לפני המלחמה

   זיתבלועמקום לידה                                                               
                                           |יטומיר'מחוז ג, קורוסטיין): מחוז, ישוב(

  אוקראינה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  שיינדל קגנובסקייה:נעורים של האם  בוריס:של האב

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

  בלועזית                               לפני המלחמהמקום מגורים קבוע   ארץ מקום
  אוקראינה:המגורים                                          |קורוסטיין):  מחוז, ישוב(

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני 
 : המלחמה : לפני המלחמה

                                                                  מקומות מגורים בזמן מלחמה                 
                                                                           ברחנו בתחילת המלחמה לקקנט באוזבקיסטן):  ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                                    לא?   אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                      לא?   אילו? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                      קקנט    השחרורמקום  
 

 השחרור תאריך 
9.5.1945 

  האם שהית במחנה 
 ?איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
  חזרתי עם סבא וסבתא לקורוסטיין?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
  :בדרך לארץ

  שנת
 1936:העליה

  שם 
 :האנייה



  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: קודות להתייחסותנ(
המצב הכלכלי היה . חגגנו חגים יהודים. סבא שלי היה דתי). 39נולדה ב (הייתה לי אחות קטנה . היו הרבה יהודים בקורוסטיין

  . היה לנו בית משלנו שפוצץ בזמן המלחמה. בינוני

  
  

  ן המלחמה  על קורותיך בזמי/נא ספר
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: נקודות להתייחסות(

השחרור וחזרה , לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ותפקידים ביודנראט
אווקואציה /פינוי, הגירה מאונס/הבריח; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם; הביתה

   :)מ"למרכז ברה
אני ואמא והאחות ברחנו ואבא נשאר . לקחו הכל, התחלנו לשכור חדר ושדדו אותנו). אוזבקיסטאן(פונינו והגענו בקרונות לקקנט 

אכלנו . ל הבא לידאכלנו כו. הוא עבד במפעל עור. אחר כך הוא מצא אותנו. שם כי הגברים היו צריכים להישאר ולעזור בפינוי
. אבא מת עשר יום מאוחר יותר). 27.4.1942(לקחו אותה לבית חולים והיא מתה שם , אמא נהייתה חולה. אוכל שנתנו לצאן ובקר

אני כמו כול הילדים הייתי הולך .  בבוקר ולא הצלחתי להעיר אותו7.5.1942-התעוררתי ב. אני אחותי ואבי ישנו אחד ליד השני
 45-ב. שכרנו דירה קטנה. את אחותי לקחה דודתי. אני ואחותי נשארנו עם סבא וסבתא. ינים זרוקים כדי לאכוללשוק ומחפש גרע
  .נסענו לאוקראינה

מארק , קראו להם ברוניה שוילדרמן. בעלה ובנה, אלה היו אחות אמי. ההורים של בן דוד שלי מתו גם מרעב וגם הבן דוד עצמו
היא . נפצעה ומתה שם, אחות אבי שהייתה בלנינגראד הייתה בהפצצות. הם מתו בקקנט מרעב. שוילדרמן ובנם אנאטולי שוילדרמן

  .קראו לה סוניה. הייתה בהריון

  
  

  י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה  /נא ספר
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(

הלכתי לבית .  סבי נפטר והדודה לקחה אותי49-ב. עה עם הדודהאחותי גם נס. אחרי המלחמה אני סבא וסבתא חזרנו לאוקראינה
 63 -אחד ב, נולדו לי שני בנים. 63-התחתנתי ב. עבדתי כנהג ואז שוב במפעלים.  הלכתי לצבא55-ב. עבדתי במפעלים. ספר צבאי
ל לפקולטה בלבוב אך לא אחותי רצתה להתקב. היה קשה להתקבל למקומות שונים בגלל יהדותי). בוריס וגריגורי  (71- ואחד ב

חיכיתי שבני הקטן יסיים ללמוד באוניברסיטה ורק .  בני התחתן והם עברו לישראל90- ב. קיבלו אותה למרות ציוניה הגבוהים
  .אחרי שהוא עלה גם אני עליתי

  
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
דורות המשך , משפחה, ותיתפעילות ציבורית או תרב, שירות צבאי, תעסוקה, לימודים: נקודות להתייחסות(

  ):'וכו



הנכד השני לומד , רוני. יש לי נכדה אילנה שכבר הלכה לצבא והלכתי להשבעתה. אני גרוש. ואז בירושלים, גרתי בהתחלה באשדוד
ה מיקה נכדתי נולד(ב כי הוא נמצא שם לצורכי עבודה "היא גרה עם הוריה בארה. הנכדה מבני הקטן עדיין לא בת שנה. בבית ספר

  .אני מנסה ללכת הרבה. בבקרים אני הולך לדוג בים. דיור מוגן לקשישים באשדוד, כרגע אני גר בעמיגור). ב"בארה
 


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



