
 

  "ְ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
  רימה  בקין

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

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

      Rima  04/05/1931 נ / ז     רימה 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Revinsk רוסיה  רבינסק 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
         Revinsk רוסיה  רבינסק 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהגוןחבר באר
 בית ספר                                   

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  השחרורתאריך 
  

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1992   
  
  
  

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(

כשהייתי קטנה .  אני הייתי בת יחידה,אמא הייתה עקרת בית וגידלה אותי. אבא שלי עבד במפעל גדול וחשוב לנשק ותחמושת
  . טבעתי בשלג ואנשים הצילו אותיבדרך אליו ם אחד מ מהבית ויו" ק3בית הספר שלי היה 

  .גרנו בשכונה יהודית טובה והיה לנו הכול אפילו לאבא היה אוטו משלו כי היה אדם חשוב. אהבתי את הבית
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , ויזהות בדויה ושם בדבמסתור 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 

אני .  שם המשיך המפעל לעבוד ואבא עבד בו, לעיר אורלובבזמן המלחמה עברנו ביחד עם כל המפעל והציוד הסודי לסיביר
סבא וסבתא שלי נהרגו בהפגזות על העיר שלנו רבינסק כי הם לא היו מוכנים לעזוב איתנו . ואמא גרנו בדירה ליד המפעל

י בפצועים פלתיאני ט. הגרמנים בהפגזות" עברנו לעיר גומל ובדרך הותקפנו ע, כשהגרמנים התקרבו לאזור המפעל. לסיביר
  . אוכל ואני קיבלתי ממתקיםו ובתמורה קיבלנו כסף אועזרתי לאימ

  

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

למרות שהיה חסר אוכל . ים שלנו המשיכו כרגילאחרי המלחמה חזרנו לרבינסק עם המפעל ואבא המשיך בעבודתו שם והחי
 .וציוד אבא דאג שתמיד יהיה לנו הכל

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  . בצורןלאחר מכן והר בפתח תקווו ועברנו לג1992-עלינו לישראל ב

אני מאוד שמחה שיש אנשים . נפטר לפני חמש שנים ומאוד קשה לי, יצחק,  בעלי. שניהם נשואים עם ילדים, בנים2ש לי י
  .שרושמים סיפורי חיים

  
  
  

  דניאל נודלמן: ראיון
  2009אוקטובר . צורן

  
  קרן אלמוג: עריכה
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