
 

  "ְ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

  לביא :שם משפחה  רחל :שם פרטי
    

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

Gruten                                                                         
  :     מין   :לידה תאריך                         רחל:המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית
Rahel                                                                                       12/04/1921  נקבה 
   רוסיה:הארץ ליד                     לנינגרד ):מחוז, ישוב( מקום לידה   בלועזית

Leningrad                                                                                   
   גרגורי:של האב שם פרטי   קלרה:שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                         לנינגרד:לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   רוסיה:ארץ המגורים   בלועזית

Leningrad                                         
 

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

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

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

                                                                         רוסיה:מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
  

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   קייב?)קוםציין מ(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
   
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות  1947 :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(

גרתי בבית קטן . אבי היה סנדלר מעולה ומוכר באזור הרובע היהודי ואמי הייתה עקרת בית. לנינגרד שברוסיה ב1931נולדתי בשנת 
י נהג  דודו של אב כיאני זוכרת. שכל הזמן צחקו ואהבו להציק לי אך בכל זאת אהבתי אותם מאוד, ויפה יחד עם הורי ושלושת אחי
אלו היו .  מבקרים בבית נופש גדול באזור הכפר בכדי לנוח ולהכין אוכל טעיםמדי שנה בקיץ היינולהתארח אצלנו יחד עם אשתו ו

, ואחי הבכור חיים עבד כנער שליחויות בדואר ונהג להביא לנו בולים מכל מיני סוגים, שלושת אחי למדו בבית הספר. תקופות יפות
  .כדי שנצרף אותם לאוסף שלנו באלבום

  
  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

   ):ועצותמ למרכז ברית האווקואציה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
הוא שוחרר מהצבא .  ואיבד את רגלו1944נפצע בשנת , אבי שגוייס לצבא, שני אחי נהרגו בהפצצות על לנינגרד, בימי המלחמה

דודו של אבי היה זה שהציל את .  כתוצאה מהזיהוםשלוש שנים אחר כך הוא נפטר.  חודשים בגלל זיהום שהתפשט בדמו3- ואושפז כ
 הוא העביר אותנו ברכבות הנשק לפולין ומשם לקווקז בכדי שלא ניתקל אז, וחרי נשק באזורהיו לו קשרים עם ס, יתר משפחתי

  . מקווקז עברנו לקזחסטן ושכרנו שם דירה קטנה בצמוד לדודי. בגרמנים
  

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

  .  אמי עבדה כעוזרת מטבח ואני ואחי ניקינו נעליים לעוברים ושבים תמורת אוכל או ממתקים1947מסוף המלחמה ועד שנת 
  

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

אמי .  שנים עד שעברנו לדירה שכורה בתל אביב5-מצאנו דירה בפתח תקווה וגרנו שם כ. אונייה לישראלב עלינו 1947בשנת 
 שנים 3בצבא הכרתי את בעלי ואחרי . ואני ואחי הלכנו לבית הספר ובהמשך התגייסנו לצבא, עבדה מאוד קשה במטרה לפרנס אותנו

  . נינים וזה האושר הגדול שלי בחיים4- נכדים ו 20,  ילדים5כיום יש לי . התחתנו
  

 


	                                         "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 



