
 

  "ְלדֹורֹות"                                            
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .זיכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור ה

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 פורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסי. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  סניטקובסקי :שם משפחה
  

  סוניה :שם פרטי

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

   :שם נעורים

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

 :לידה תאריך
18.4.1929  

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

  מרדכי :של האב שם פרטי  אתי :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  אוקראינה :ארץ המגורים                          בלועזית 

                     
 

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

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

                                                                           
 גטו יאמפול ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

   אוקראינה:        מקום  השחרור
 

 1944  :תאריך השחרור

 ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(אחר השחרור חזרת ל/לאן עברת
  
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1979 :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(

. למדתי בבית ספר כמו כולם.  היו לי עשרה אחים. הוריי היו מרדכי ואתי. וחייתי עם משפחתי באוקראינה1929בשנת נולדתי 
  .הייתה לי ילדות מאושרת עד שהתחילה המלחמה

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , בדויזהות בדויה ושם במסתור 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 
אבל , חשבתי שבזה נגמר. ום מגורינו והרגו חצי מיהודי המקוםביום שבת אחד באו הגרמנים למק. 1941המלחמה פרצה ביוני 

הלכתי ברגל לילה . ונורא פחדתי, הפרידו בינינו ולא יכולנו לעזור זה לזה. הגרמנים חזרו אחרי שבוע ולקחו אותי ואת משפחתי
עד . 12ונותרתי לבד בגיל הרגו את כל משפחתי . קור ורעב, סבלתי מפחד. ובבוקר הגעתי לגטו יאמפול, שלם כדי למצוא אוכל

  .היום אני לא יודעת איך הצלחתי לשרוד לבד
  

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

, היה לי מאוד קשה לבד. נקיון ועוד, סהכבי,  גיהוץ–אחרי המלחמה עבדתי בכל עבודה אפשרית כדי להתפרנס ולשרוד 
ושם , עבדתי מחוץ לעיר.  ונולדו לי שתי בנות1952התחתנתי בשנת . התגעגעתי מאוד למשפחתי שנרצחה בזמן המלחמה
ובגלל שהייתי עובדת טובה , הצלחתי למצוא עבודה במפעל טקסטיל. פגשתי את דודתי מצד אבי שגם שרדה את המלחמה

  .ותוך כדי עבודה למדתי הנהלת חשבונות, עבדתי שם הרבה זמן. משרדלקחו אותי לעבודה ב
  

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

לא הייתה לנו אפשרות ללכת . דה אפשריתונאלצתי לעבוד בכל עבו, היינו צריכים למצוא בית. 50בגיל  1979יוני  לארץ בעליתי
אז , אוקראינהת הסמכה מלא הכירו בתעוד .בעלי לא ידע עברית בכלל. אז נאלצתי ללמוד את השפה תוך כדי עבודה, לאולפן

  . עשינו כל דבר אפשרי כדי להתפרנס,  בעלי עבד בסולל בונה.עבודות שלא דורשות כישוריםעבדתי ב
  .ה נכדיםכיום יש לי שתי בנות וארבע

  
  
  
  

  ניר ציוני: ראיון
  2009נובמבר . קרית מוצקין

  
  אלינה נאור: עריכה
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



