"ְלדֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים .המידע על
קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים
המרכיב את התמונה הרחבה .לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית ,מחקרית וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר
אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון  60שנה למדינת ישראל.
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי נכון להיום
שם פרטי:בולסלב

שם משפחה:קרביאץ

פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
שמות ומקומות יש לרשום בדפוס -גם בלועזית במקומות המסומנים

שם משפחה
לפני המלחמה :טננבוים
שם פרטי
לפני המלחמה :פישל

שם נעורים:

בלועזית

|
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ארץ לידה:פולין

בלועזית

|TENENBAUM

מקום לידה
)ישוב ,מחוז( :לבוב
שם פרטי
של האב:אליקה יובה
שם פרטי של האישה/הבעל
)אם נשוי/נשואה לפני המלחמה(:
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
)ישוב ,מחוז( :לבוב
השכלה/תואר אקדמי
לפני המלחמה :תיכון
מקומות מגורים בזמן מלחמה
)ישוב ,מחוז ,ארץ( :לבוב וורשה

בלועזית

|LWOW
שם פרטי ושם
נעורים של האם:לאה פיפס
שם נעורים
של האישה:
ארץ מקום
המגורים:פולין

בלועזית

|LWOW
מקצוע לפני
המלחמה :תלמיד

האם היית בגטאות? אילו? לבוב

האם היית במחנות? אילו?

מקום השחרור

כן

תאריך השחרור 5.5.45

:מטהאוזן גוסן

האם שהית במחנה
עקורים? איזה?
מקומות/מחנות סנט לואיס  ,ארה"ב
בדרך לארץ:

לאן הלכת/חזרת לאחר

השחרור )ציין מקום(?ארה"ב
שנת1975
העליה:

שם
האנייה:

נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)נקודות להתייחסות :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:
נולדתי למשפחה דתית שגרתית  ,שני הורים ,אח מבוגר ואני.
קודם למדתי בבית ספר עברי בשם מיתת  ,אח"כ גם בבית ספר ממלכתי ותיכון בלבוב -ושנה ראשונה טכניון בלבוב.
בגיל  13הצטרפתי ל" הנוער הציוני"-בלבוב.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)נקודות להתייחסות :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,מסתור או זהות בדויה ושם בדוי ,פעילות
ותפקידים ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,השחרור וחזרה
הביתה; האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי סייע משמעותית להצלתך; בריחה/הגירה מאונס ,פינוי/אווקואציה
למרכז ברה"מ(:
כאשר הגרמנים כבשו את לבוב ב  1941הייתי סטודנט בטכניון בלבוב – אח"כ גטו לבוב  ,ובריחה בתעודות מזויפות לוורשה.
בוורשה חייתי כפולני  ,ראיתי את מרד גטו וורשה מבחוץ .
עברתי את המרד הפולני וגורשתי מוורשה למחנות שפירטתי לעיל.
הכל כפולני.

נא ספר/י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה
)נקודות להתייחסות :בריחה ,העפלה וקליטה(:
אחרי המלחמה חשבתי אני היהודי היחיד שניצל  ,עד שיצרתי קשר בנובמבר  1945עם אמי בארץ ונשארתי בשם הארי שלי עד
היום.
ממחנה אקורום התקבלתי לאוניברסיטת סנט לואיס בארה"ב.
שם למדתי כמיה  ,כולל תואר מסטר בהנדסת כימיה.
עבדתי כמהנדס עד עלייתי ארצה ב .1975

נא ספר/י על חייך בארץ
)נקודות להתייחסות :לימודים ,תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה ,דורות המשך
וכו'(:
נקלטתי לעבודה כמהנדס תהליך ואחר כך כמהנדס בטיחות דרכים בחברת ברום – ים המלח סדום  ,עד יציאה לפנסיה.
לא הקמתי משפחה משלי .
בארץ "נתמכתי" במשפחת אחי ,וקרובים אחרים.
לא שירתתי בצבא פה  ,הייתי פעיל בתרגום עדויות מהשואה דרך הארגון של יוסלה כרמון )עד היום(.

