
 

  "ְ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

   :שם משפחה  :שם פרטי
  אברהם  איינהבר

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

               Aineiber         איינהבר                               
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

                   Avraham   1/1/1921 נ / ז                                                               אברהם 
                           בלועזית

Raveruska 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( דהמקום לי
 פולין                                                              רברוסקה

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 פייגה  שלמה

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

                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
         Raveruska  פולין                   רברוסקה 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :מההמלחמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
  גורדוניה בית ספר יסודי                                 

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
            סטאלינגרד רוסיה

                                                                                           
       ?   אילו ומתי?האם היית בגטאות
         1939-1941רברוסקה בשנים 

                                                                                                                                    
  ?                               אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                        :מקום  השחרור
 

 :  תאריך השחרור

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1949   
  

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


 

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

 אני ואחות צעירה , ילדים2היינו  .אבא ניהל בית מלאכה למברשות ואמא עקרת בית. נולדתי ברברוסקה פולין למשפחת פועלים
 .1938אחר כך עבדתי בבית מלאכה לפרוות עד .  שנים7בו למדתי בית ספר יסודי עברתי ל 7גיל וב 4התחנכתי בחדר מגיל . ממני

  .בתקופה זו עבדתי בתחנת הרכבת בתור טלגרפיסט. צד הרוסיהועברה ל הסכם ריבנטרופ לחלוקת פולין העיירה שלנו בעקבות
  

  ך בזמן המלחמה י על קורותי/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 

ולעלות , המנהל אמר לנו לאסוף חפצים. נשמעה אזעקה ומסתבר שהגרמנים פלשו לשטח הרוסי,  כשעבדתי במשמרת לילה1941-ב
. המשכתי לעבוד שם בטלגרף עד שהגרמנים הגיעו גם לשם. לרכבת שהעבירה אותנו ללבוב שהיתה עדיין בשליטת הרוסים

 העבירו אותנו , הגיעו הגרמנים גם לסטאלינגרד1943- כאשר ב. לשטח האוקראיני לקייב ואחר כך לסטאלינגרד לעבוד שם, הועברנו
נאלצנו לגור במרתפים והתחלנו לתקן את רשת . העיר היתה הרוסה. שם נשארנו כשנה ואחר כך הוחזרנו לסטאלינגרד, לטשקנט

 את הוריי ואחותי .אחיהעם לעיר שהגיעה פולה לעתיד היכרתי את אשתי אז יה ושלחו לעיר עובדים מכל רחבי רוס. הטלפונים שם
  . ניצולים מהעיירה שלי ספרו לי שהגרמנים אספו את כל היהודים בכיכר העיר והרגו אותם. ויתר בני המשפחה לא ראיתי יותר

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, רה הביתההשחרור וחז: ציוני דרך(

  . יום אחד קראו לי למפקדת הדואר והורו לי לחזור לעיירה שלי משום שהיה צריך להקים בה קשר טלגרפי וכן תחנת רכבת
  . חזרתי לבדי. והיא סירבה להצטרף אלי וברחה מהרכבת, אמרתי לפולה שאני חייב לחזור לעיירה שלי

לאחר שהאיזור חולק בתום המלחמה בין הרוסים . קיבלתי אותם לעבודה. וסקה מצאתי כמה חברים שניצלו כי התחבאובעיירה רבר
 אותה הסכימו לקחתפולה היתה בהריון ולכן האמריקאים . התגנבתי וניתליתי מתחת לרכבת. לאמריקאים החלטנו לברוח לגרמניה

לאחר שנה ולאחר שעברנו  .נולד בננו שלמה , בו שיכנו אותנוליטיםבמחנה פ. הגענו לברלין ומשם למינכן. בקרון הרכבת
  . במחנהנשארתי  פולה שהתה בבית חולים ואני . ציפורהבתנונולדה , לוויסרבורג

  . קבוצהבינתיים עסקתי בעזרה לפליטים במסגרת. 1949אחרי קום מדינת ישראל נרשמתי לעלייה אך נשארתי עד 
  

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

,  בעתלית עבודה בדואר טלפוניםתי להשיגהצלחכשו, היה שם מאוד קשה. עברת פרדס חנהמ והתמקמנו ב1949- לישראל בעלינו
  .אז פרשתי לגמלאות, 55עד גיל בחברה זו עבדתי . עברנו לשם

  .  נינים12-ם יש לנו חמישה נכדים והיו
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
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