
 

  "ְ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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  נקו'קרבצ :שם משפחה
  

  איוון :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

         נקו'קרבצ:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Kravchenko בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Ivan בלועזית                                                       איוון :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :דהלי תאריך
24.2.1940  

  לנין  ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

 Lenin בלועזית
                                                           

  בלרוסיה :ארץ לידה
 

  ורנינה ז :שם פרטי ושם נעורים של האם  איוון :של האב שם פרטי
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                    לנין:      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   
  בלרוסיה :ארץ המגורים                                      Lenin   בלועזית 

  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

  כפר לנין ברוסיה ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                       
                                                                           

  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  לנין:         מקום  השחרור
 

 1944  :תאריך השחרור

  לנין ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת ?ם המחנהש? האם שהית במחנה עקורים
  

  
  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 2000 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .גרנו בכפר לנין שבבלרוסיה. להוריי איוון ונינה 1940נולדתי בשנת 

  .הייתי בן שנה כשהתחילה המלחמה

  
  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 
, חבאנו במקומות שונים בכפראמי ואני הת. ששוחרר מבית החוליםונפטר זמן קצר אחרי , נלקח לבית חולים ,אבי לחם ונפצע

  .שנפטרה מרעב אחרי זמן קצר, נולדה לי אחות. אמי עבדה בכפר. וחיינו בתנאים קשים מאוד
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא

   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  .והייתי חלק בקומסומול" פיאונרסקי לאגר"השתתפתי בקייטנת  ,ל שבע התחלתי ללמוד בבית ספרבגי. נולד אחי 1945בשנת 
  .קרצתי דשא ועבדתי בשדות 1957-1958בשנים 

השתתפתי בחיסולו של המרגל  1962בשנת . שנה אחת הייתי במולדובה ולאחר מכן עברתי לסיביר, שירתי בחיל האוויר
לאחר השירות התחלתי לימודי אלקטרוניקה . באותה שנה שוחררתי מהצבא. ירשטס מעל שמי סיב, האמריקאי פאורס

גרנו . הכרתי ונישאתי לאשתי 1967בשנת . אחרי הלימודים עבדתי כאיש אלקטרוניקה במפעל לנייר בעיר דוברשב. במכללה
עים עזבתי את המפעל בשנות השב. נולד לנו בן 1971ובשנת , נולדה לנו בת 1968בשנת . בדירת שני חדרים בקומת קרקע

  .1987אשתי נפטרה בשנת . שם עבדתי עד העליה ארצה. ועברתי לעבוד בתחנת הרכבת בעיר

  

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

  .כיום אני גר עם בתי ובעלה בדירה שכורה. בבאר שבע שעלו לפנינו לקרובי משפחה, עליתי ארצה עם בתי 2000בשנת 

  .ולפני ארבע שנים נסעתי לבקרם, משפחתי נשארה ברוסיה
  

  
  

  דינה לוינסון: ראיון

  2009אוקטובר  .באר שבע
  

  אלינה נאור: עריכה
  

 


