
 

  "ְ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
  מרגריטה  ראיסקי

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

     Raisky ראיסקי  ראיסקי 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Margarita 11/02/1942 נ / ז     מרגריטה  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Sverdlovsk  רוסיה  סברדלובסק 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

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

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

 סברדלובסק
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 סברדלובסק 

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1990   
  
  
  

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(

כשהגיעו הגרמנים בשנת . אבי עבד במפעל הצבאי בעיר).  שנים5הוא מבוגר ממני ב (הורי גרו בעיר גומל עם אחי גריגורי 
  .גם המשפחה שלי עברה לסיביר עם אנשי המפעל. המפעל הצבאי עבר לסיביר, 1941

  
  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 /יהודיארגון /האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
היינו שם בכל תקופת המלחמה והתנאים היו מאד . המפעלסברדלובסק לשם עברה משפחתי עם   בעיר1942בפברואר נולדתי 
היה כל כך קר עד . לא היה מה לאכול ולא היה מה ללבוש .תוובכלל לא ראינו או, אבא היה כל הזמן במפעל הצבאי. קשים

השכנים היו .  ואמא הלבישה אותי בבגדים שקיבלה מהשכניםתאני הייתי תינוק .שהיה קרח על הקירות של הדירה שגרנו בה
                                                .לא היתה שם אנטישמיות ואנשים שם לא הבדילו בין יהודים ולא יהודים, אנשים מאד טובים

  .חזרנו לגומל עם המפעל, 1946בשנת  ,אחרי שנגמרה המלחמה
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
הייתי מהנדסת בנין וגם אני עבדתי במפעל . אחר כך באוניברסיטה שניהלאחר שבגרתי למדתי שם באוניברסיטה ו.  בגומלנוגר

  . ברחנו מהעיר, 1986רנוביל בשנת 'אחרי הפיצוץ שהיה בצ. התחתנתי ונולדו לי שני בנים. הצבאי בו עבד אבי
  .1990עלינו לארץ במאי 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, ציבורית או תרבותיתעילות פ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
אני מאד אוהבת את . אחרי כמה שנים קניתי דירה בקרית ארבע. נים בירושלים ועבדתי כל הזמןקרוושכונת הגרתי בתחילה 

כה בארץ כי לא עובדים כ,אמרו לי שאני לא יכולה לעבוד במקצוע שלי . זה יקר מדי. אבל לא יכולתי לקנות שם דירה,ירושלים 
הייתי מטפלת ועבדתי בגן וגם עבדתי בבית ספר , אז עבדתי בהרבה עבודות אחרות, ואין לי ידע מספיק באנגלית ובעברית

  .הפסקתי לעבוד לפני שנה. שדה בהר גילה
, שליהבן , אבא שלו. 24הוא יהיה עוד מעט בן . אני מאד אוהבת אותו, נכד אחד גר בחיפה עם אמא שלו, יש לי שלושה נכדים

  .14 ובגיל 13בגיל -יש לו שני בנים. הבן השני שלי גר בשערי תקוה. נסעתי כבר פעמיים לבקר אותו שם. חזר לגומל
  
  
  

  תפארת בשארי: ראיון
   2012מרץ . קרית ארבע

  
  קרן אלמוג: עריכה
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	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
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