
 

  "ְ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

  גולובה :שם משפחה
  

   מאיה:שם פרטי

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

        גולובה  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Goloba בלועזית
                                                                                   

 :שם נעורים

:       מין                     מאי      :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Mai בלועזית
נ/    ז                                       

  1935 :לידה תאריך

  מינסק   ): מחוז, ישוב( ם לידהמקו Minsk בלועזית   בלרוסיה:ארץ לידה
                                                                                                   
   לובה:של האב שם פרטי   נינה:שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                              מינסק:     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע             Minsk     בלועזית  יה בלרוס: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

                                                                                                                                                                      

  :                                                                       מקום  השחרור
 

   :ורתאריך השחר

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1997 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  
  

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


 

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

  . בעיר מינסק בבלרוסיה1935נולדתי בשנת 
  .אבי עסק בפוליטיקה ואמי הייתה עקרת בית וטיפלה בי ובאחותי זלדה

  .שהיה די רחוק מהבית, אני ואחותי הלכנו לגן הילדים במרכז העיר
לא הייתה . והיינו רואות אותו בעיקר בסופי השבוע, הבית בגלל הפוליטיקהאבי נעדר הרבה מ. לפני המלחמה חיינו כמשפחה רגילה

  .כי הוא היה המפרנס היחידי בבית, לנו ברירה אחרת
  

  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
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

  . את בלרוסיהלא הייתה לנו ברירה אלא לעזוב , כשהבנו שהתחילה המלחמה ויש אנטישמיות שהגיעה גם אלינו
  . עזבנו את ביתנו כמו שהוא וברחנו רק עם הבגדים עלינו

  . שנה עד העליה ארצה50שם גרתי , הגענו לקזחסטן ומשם עברנו ללטביה
  

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

  . עולים לארץ- שנולד בלטביה, בעלי ובני לב, אמי,  אני-  החליטה אמי שאנחנו1997בשנת . י נפטר בלטביהאב
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  .נו בשכירותשם התגורר. לשכונת גילה, הגענו לארץ לירושלים
  . נפטר בעלי1999בשנת 

עבודה . כיום מזה מספר שנים אני מנהלת מקהלה בבית האבות בו אני מתגוררת. בשנים הראשונות בארץ עבדתי כמטפלת בקשישים
  .זו אני עושה בהתנדבות

 


	                                          "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 



