
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  וליצקי :שם משפחה   ליובוב:שם פרטי
    

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

  בלועזית          רניאק'צ:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים

Cherniak        
:       מין  בלועזית  :לידה תאריך  ובובי ל:המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

16.6.1928  Lubov     נ/ ז    
          

  סטאלינו  ):מחוז, ישוב( מקום לידה   אוקראינה:ארץ לידה   בלועזית
Stalino    

   אייזיק:של האב שם פרטי   מרה:שם פרטי ושם נעורים של האם
    

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

                                       סטאלינו:   לפני המלחמה  מגורים קבוע   אוקראינה:ארץ המגורים  בלועזית
Stalino        

  
  : 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  1945:  תאריך השחרור
  

  ?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(

, אחיי חלו בסקרלטינה ודיפטריה. הייתי בת שישית ואחריי נולדה אחותי ורה. באוקראינה להוריי אייזיק ומרהבסטאלינו נולדתי 
ואמי הייתה , ותפר חליפות גברים" וולודרסק"אבי עבד במפעל טקסטיל . נשארנו שלוש אחיות. וחלקם נפטרו ממחלותיהם

  .יהודיכי לא היה בית ספר , אני למדתי בבית ספר מעורב. עקרת בית
  

  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; להצלתך באופן משמעותיסייע 

עזבנו את הבית . בקזחסטןי המפעל פונינו לעיר סמיפלטינסק ויחד עם אבי ושאר עובד,  בפרוץ המלחמהארבע עשרההייתי בת 
לושים מהמפעל של קיבלנו ת.  לא היהאוכל, חיינו בתנאים קשים. הגענו לסמיפלטינסק ושוכנו באוהל. בגדים ומזון, ללא כל ציוד

וכך נשארנו רק אחותי הקטנה , אחותי הגדולה נפטרה מרעב.  ברגל להביא מצרכים ולעזור לאמיואני הלכתי שני קילומטר, אבי
כעבור שנתיים שכרנו דירת .  מעלותגם בחורף בקור מינוס ארבעים, משך שנתייםגרנו באוהל ב. למדנו בבית ספר. ורה ואני

  .הקשבנו כל הזמן לרדיו ולעדכונים על המלחמה. חדר
  

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

גרנו . ת לנו להיכנסוגר בו מנהל המשטרה שלא רצה לת, הבית היה הרוס ברובו. לקח לנו חודשיים להתארגן ולחזור הביתה
 הצלחנו להיכנס לחדר –ועם השפעת בן דודי שהחזיק בתפקיד חשוב בצבא , אחר כך שכנים נתנו לנו לגור איתם, בחצר הבית

  . אמי נפטרה1950בשנת . עד שהקצין נשלח לעבודה במערב אוקראינה, כך גרנו במשך שנה. אחד בביתנו הישן
ובמקביל למדתי , התחלתי לעבוד כמזכירה של עורך דין. כי לא היה לנו כלום, פיםהיינו צריכים לקנות רהיטים וחפצים נוס

בשנים . כל השנים דאגתי לאחותי. והמשכנו לגור עם אבי ואחותי הקטנה,  התחתנתי עם רומן בעלי1953בשנת . רוקחות
  .היה מרכז קהילתיוהתחלנו ללכת לבית כנסת שבו , האחרונות באוקראינה חיי הקהילה היהודית התחילו להתפתח

  . נפטר בעלי1992בשנת 
  

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

  . מנמל חיפה הגענו לנהריה ושכרנו שם דירה כולנו יחד.  הגענו לנמל חיפה עם בתי מריה ונכדתי אירנה1997בשנת 
  .התאקלמנו מהר ולמדנו עברית

  
  
  
  

  רכי'שושנה צ: ראיון
  2012מאי , נהריה

  
  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 



