
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים 

 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
  יוסף:שם פרטי  קנייבסקי:שם משפחה

  ופת השואהפרטים אישיים לפני ובתק                                  
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

   בלועזיתשם משפחה                                                             
 |:                                         לפני המלחמה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזית                                                     שם פרטי            
 10.5.1931_:לידה נ/ ז     |:                                         לפני המלחמה

   בלועזיתמקום לידה                                                               
                                        |אוקראינה):    מחוז, ישוב(

 אוקראינה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 לאה:נעורים של האם יעקב:של האב

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

  בלועזית                               לפני המלחמהמקום מגורים קבוע   ארץ מקום
 אוקראינה:המגורים "חלקוב"|):                                           מחוז, ישוב(

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני 
 : המלחמה : לפני המלחמה

                       מקומות מגורים בזמן מלחמה                                                            
 ):                                                                            ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                                     אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                          השחרורמקום  
 

 _|_ _|_ _השחרור תאריך 

  האם שהית במחנה 
 ?איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
 לבית באוקראינה?)ציין מקום(השחרור 



  מחנות/מקומות  שנת  שם 
 1971_:העליה
_ _ _ 

 במטוס:האנייה  :בדרך לארץ

  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ייחסותנקודות להת(
  .'ס באוקראינה הייתי בכיתה ג" לפני המלחמה גרתי עם הוריי באוקראינה למדתי בבי11הייתי בן 

  
  .לא עבדתי בזמן לימודיי שם אלא למדתי בלבד

  .הייתי עם חברים בגילי שהיינו משחקים ביחד גם לאחר הלימודים

  . אחיותיי3- אחי ו2עם משפחתי שהיו הוריי הייתי 

  .היינו גרים כל המשפחה ביחד

  .  לא הייתי באיזה שהוא ארגון מסוים

  .היינו בסביבה של אנשים טובים מאוד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, ת מוותמחנות וצעדו, גטאות, מעצר וגירוש: נקודות להתייחסות(

השחרור וחזרה , לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ותפקידים ביודנראט
אווקואציה /פינוי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם; הביתה

   :)מ"למרכז ברה
  . באו חיילים לביתנו ולקחו את אחי הגדול והתחיל להיות בלאגן בבית11חמה הייתי בן כאשר פרצה המל

  .אמא התחילה להילחץ ולצעוק

  . לאבא לא הסכימו לצאת מהבית ומהעיר בכלל ואת האח הגדול לקחו לצבא

  .אשר שם התמקמנו" פרונזה"אני ואמא שלי ואחי ואחיותיי ברחנו לכיוון 

  .כנים שהיו איתנו באזור וגם אותם וחלק ממשפחותיהם לקחו לצבאהשתתפנו בבריחה עם ש

  .אנשי הצבא היו גדולים ולקחו אנשים בכוח

  ס עם שפה רוסית אשר אותה ידעתי"אבל לא חזרתי ללמוד שם כי לא היה בי, עבדנו שם, אנו נשארנו בפרונזה במהלך המלחמה

  .ולכן לא למדתי

  .מתמדתהיינו בפחד מוחלט ומוכנות לבריחה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
  

  י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה  /נא ספר
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(

  .1971עליתי לארץ ישראל בשנת 

  .ישר הלכתי לעבוד בבית חרושת לטקסטיל

  .שבאנו לארץ נקלטנו בדירה במגדל העמק אשר משמה הלכנו כבר לאחר יום אחד

  .היה קשיי הסתגלות והיה מאוד לא נוח, י המוסדות והיה קשה מאוד"נקלטנו ע

  .לבסוף נקלטנו לבתים פה בקריה וכאן כבר הקליטה הרבה יותר טובה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
דורות המשך , משפחה,  תרבותיתפעילות ציבורית או, שירות צבאי, תעסוקה, לימודים: נקודות להתייחסות(

  ):'וכו
  .התחלתי לעבוד במפעל טקסטיל, לאחר עלייתי לארץ

  .במפעל טקסטיל עבדתי כשנתיים

  .  שנה23.5שם עבדתי כאזרח עובד צהל עבדתי שם במשך " תל נוף"אני לאחר מכן הגעתי לבסיס 

  .אבל למילואים כן לקחו אותי כמה פעמים, שירות צבאי שוטף לא עשיתי

  .בנוסף היה כמה פעמים שביקשו עזרה במוסך מטוסים אשר שם עבדתי והלכתי ועזרתי להם בעת הצורך

  .הבינוני חזר מאמריקה לגור בארץ, ילדיי גרים אחד באמריקה זהו הקטן

  .הגדול גר בעיר כפר סבא ובת שלי גרה פה בשיכון

  .ילדיי באים לבקר אותי ולעיתים יושבים ואף אוכלים ביחד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
	נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



