
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .תו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחל

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שניידר :שם משפחה

  

  גנאדי :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אלה אינה נוגעת אלייךבמידה והש                                  

  שניידר  :איתו נולדתישם משפחה 

  

 Shneyder בלועזית

  גנאדי :איתו נולדתישם פרטי 

  

  בלועזית
                                          
:                     מין

 זכר
   :לידהשנת 

1/5/1941 
  :עיר לידה

  

 Yeliki Luki בלועזית
                                           

  רוסיה  :ארץ לידה

 
  בנימין :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  ליזה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
 : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  רוסיה  :ארץ המגורים Yeliki Luki בלועזית

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, טהאוניברסי, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

 
  

  מילוטובסקיה אובלסט :מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, נה ריכוזבמידה והיית במחנה עבודה או מח
  

  בלועזית
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                                             

 :  תאריך השחרור
02/1943 

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  אוקראינה לוגנסקי

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

 
1997 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

 
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

מקום מבטחים שבו הגרמנים לא יגיעו לשם , ברחנו ביחד עם הוריי ואחיי להרי אוראל 1942ברוסית ובשנת  1940נולדתי בשנת 

  .יתאבי עבד במפעל ואמא גידלה אותנו בזמן שאבא נעדר מהב
איך נעזוב את , אני זוכר הרבה פחד ואמא ואבא כל הזמן דיברו על מה יקרה אם יגיעו הגרמנים. בעת הבריחה הייתי עולל קטן

  .ניצלו בדרך נס, דודה שלי, אבי ואחותו. היו לאבי חמישה אחרים ושלושה מהם נספו במלחמה? הילדים, מה יקרה איתנו? הבית

  

  לחמה ועד עלייתך לארץ  י על קורותיך מתום המ/אנא ספר

 ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(
  

היינו מחוסרי " אוקראינה"כאשר הגענו ל. חזרנו לאוקראינה לעיר לוגנסקי"  אוקראינה"כאשר הבריחו את הגרמנים מ 1944בשנת 
הטראומה של המלחמה הדפה את . חלה קשה מאודאך לא התחלה רגילה אלא הת, היינו צריכים להתחיל את חיינו מהתחלה. כל

  . כל משפחתי ולא יכולנו לחזור לחיים שגרתיים מיד ולהתחיל בקלות לבנות את עצמינו

לאחר לימודיי . אני למדתי בבית ספר יסודי והמשכתי את לימודיי במכללה ואף סיימתי תואר ראשון כמהנדס מכונות מיזוג וקירור
  .הכרתי את אשתי ובהמשך גם התחתנו ונולדו לנו שני ילדים. רתי התחלתי לעבוד במפעלהתגייסתי לצבא וכאשר השתחר

  .הוריי וכל קרוביי היינו טבועים בזיכרונות המלחמה ולא נתנו לנו להחזיר את החיים למסלולם, חיינו הרבה שנים אני ואשתי
לכן , אנשים צעירים והיה קשה להסתגל לשפהאנחנו לא . אשתי וגם כאן הקליטה הייתה קשה7עלינו ארצה אני ו 1977בשנת 

  .התמונות בראש לא עזבו אותי, למדנו באולפן מטעם הקליטה אך כל החיים הזיכרונות על המלחמה

  

 

  קובסקי'אולגה קריצ: ראיון

  2011אפריל , ירוחם

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


