
 

  "ְ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

  ממדוב  :שם משפחה
  

  אנה'ז :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
         ליפבסקי:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   בלועזית

                                                                                   
   :שם נעורים

:       מין                      אנה'ז :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית
 נ / ז                                       

 7.1.1938 :לידה תאריך

  אוקראינה :ארץ לידה   חרקוב ): מחוז, ישוב( ם לידהמקו  בלועזית
                                                                                                   

  בוריס :של האב שם פרטי  ריבה דבורה סלמוריבה :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

                               חרקוב:   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  אוקראינה :ארץ המגורים                          בלועזית 

                     
 

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

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

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

 1945  :תאריך השחרור

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 2000 :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 הולדתי . אבי עבד כמכונאי ואמי הייתה עקרת בית. היינו שני בנים ושתי בנות.  בחרקוב שבאוקראינה1938תי בשנת נולד
   .תגוררו יהודים רבים ובינם לבין הגויים שררו יחסי שכנות טוביםה
  

  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 

אחי , אחותי אינה, אני. אספנו את חפצינו ועזבנו את הבית. נפלה פצצה ליד ביתי, באזורנועם תחילת הקרבות , 1941בשנת 
רצנו לתחנת הרכבת והצלחנו לתפוס רכבת לקזאן . ואחי הגדול ואבי התגייסו לצבא האדום, אלכסנדר ואמי נסענו לטטרסטן

  .כמונו, ת המלחמהיהודים רבים ברחו מאוקראינה בתחיל. שם התגוררנו עם סבי וסבתי. שבטטרסטן
וק 'נודע לי שבני דודים שלי נקברו חיים בקבר אחים בקרימניצ. מכיוון שהגרמנים לא הגיעו לשם, היו חיים נורמליים בקזאן

אוקראינים . י אוקראינים"או הוסתרו ע,  נרצחו–יהודים שלא ברחו מחרקוב . אך רוסים הצליחו לחלץ אותם משם, באוקראינה
  .וך כדי סיכון חייהםרבים הצילו יהודים ת

  

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

הייתי בת שבע ואחותי אינה . 1944אבי חזר מהצבא כבר בשנת . שבור והרוס, ביתנו היה ריק.  חזרנו לחרקוב1945בשנת 
אחי . אינה אחותי עבדה בצבא, אני עבדתי באריגה ותפירה .החלנו לשפץ את הבית והתחלנו ללכת לבית ספר.  בת עשרהייתה

  .אן'לאחר כמה שנים הוא נפטר באזרביג. התחתנתי עם שמיל ממדוב בחרקוב. 1949 בשנת  מהצבאהגדול חזר
  

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

   .לארץ שלוש שנים אחרינואינה עלתה . זרינה,  ועם בתהנטליאחייניתי  עליתי לארץ עם 2000בשנת 
  . בבת גליםעם אחותי ונכדתהכיום אני מתגוררת 

  
  
  
  

  אריק שפיפו: ראיון
  2010ספטמבר , חיפה

  
  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 



