
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .יכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

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 ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

  .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   שרה סוניה:שם פרטי   איגנטובסקי:שם משפחה

  השואה ובתקופתה פרטים אישיים לפני                                  
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
                                              |מנדל:  המלחמה או בתקופתה

  מנדל: נעוריםשם

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 7.11.1940: לידה נ/    ז  |:                                                המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                                   מקום לידה                            
  Magnitogorsk, Ural                              |  אורל, מגניטוגורסק):   מחוז, ישוב(

   רוסיה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  קלרה מנדל:נעורים של האם  חיים:של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  של האישה ):   ני המלחמהנשואה לפ/תה נשוי/אם היה(

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

 |):                                                   מחוז, ישוב(

 :ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :  או בתנועה:                                   המלחמה : מלחמהלפני ה

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

  ?            אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                          

                                                                                                        
  ?        אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                 
                                                                                                        

  :       שחרורמקום  ה
 

_|_ _|_ _תאריך השחרור  

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

  מחנות/מקומות  שנת  : שם האנייה
  :בדרך לארץ 1958: העליה  נתן אוניית השלום של אייבי
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, הסביב, משפחה: ציוני דרך(

  .הרי אורל לקלרה מנדל וחיים מנדל,  במגניטוגורסק7.11.1940-נולדתי ב
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , הות בדויה ושם בדויזבמסתור 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 

רק אחרי מספר שנים . אבא גוייס לצבא האדום ומשם לא שב. פש מקורות פרנסה אמי נסעה לדונבס באוקראינה לח1942בשנת 
  .נודע לנו כי הוא נהרג במלחמה, בהם חשבנו שהוא נעדר

  . שנים8שם למדתי בבית ספר יסודי .   חזרתי עם אמי לטמבוב1945בשנת 
  .תפירה ובנייהואמי חיפשה פרנסה בכל דרך והתעסקה ב, בכל התקופה הזו חיפשנו אחרי מקורות אוכל

  

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

  . עברנו לפולין1957בשנת . 1957שם גרנו עד שנת . שם נולדה אחותי,  אמי קלרה נישאה בשנית ועברנו לקירסנוב1952בשנת 

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

  .והשתקענו בבאר שבע, אחותי ובעלה באוניית השלום של אייבי נתן,  עליתי לארץ עם אמי1958בשנת 
מאז . חייתי כל השנים בבאר שבע.  בנות ובן3 -  ילדים4 לנו נולדו .1959שם הכרתי את בעלי אריה איגנטובסקי והתחתנו בשנת 

, הצגות, כגון חוגים, שם השתתפתי בפעילויות שונות של הארגון, "עמך"שעליתי ארצה טיפלתי בילדים והתנדבתי בעמותת 
  .ל ועזרתי לארגן תיקי בסיס ראשוניים למתגייסים"במשך השנים גם התנדבתי בצה. הרצאות ועוד
. מטפלת בבעלי ובאמא שנמצאת בבית אבות, כיום אני בבית. ל והטיפול בילדים"נאלצתי לעזוב את הפעילות בצה, להכאשר בעלי ח

  .מ להיות קרובה לילדיי ונכדיי"פתח תקווה עלפני כשנה עברנו ל
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
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	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



