
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים 

 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
   שולמית:שם פרטי  ירדני:שם משפחה

  ופת השואהפרטים אישיים לפני ובתק                                  
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

   בלועזיתשם משפחה                                                             
                              |גלפארב:            לפני המלחמה

 לא ידוע:שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתי                                                                 שם פרט
 01/05/1940לידהנ/    ז                                          |לא ידוע:  לפני המלחמה

 משוער
   בלועזית               מקום לידה                                                

                                           |ורשה): מחוז, ישוב(
  פולין:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  רוזה רושקה:נעורים של האם  אהרון:של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  של האישה ):   נשואה לפני המלחמה/אם נשוי(

  בלועזית                               לפני המלחמה קבוע מקום מגורים  ארץ מקום
  לא יודע:המגורים                                   |לא ידוע):         מחוז, ישוב(

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני 
 : המלחמה : לפני המלחמה

                                                    מקומות מגורים בזמן מלחמה                               
                                                         .נדדה עם הילדים האבודים בבתי יתומים          ):     ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                     לא ידוע?                  אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                               לא ידוע?          אילו? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                          לא ידוע                                השחרורמקום  
 

 _|_ _|_ _השחרור תאריך 

  לא ידועהאם שהית במחנה 
 ?איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
  לא ידוע?)ציין מקום(השחרור 

   לא ידועמחנות/מקומות
  :בדרך לארץ

  שנת
 1948:העליה

  שם 
  קדמה:האנייה



  
  

  חמה י על קורותיך לפני המל/נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: נקודות להתייחסות(
  

  .הייתי ילדה בת שנתיים לא זוכרת

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות , ות בדויה ושם בדוימסתור או זה, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: נקודות להתייחסות(

השחרור וחזרה , לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ותפקידים ביודנראט
אווקואציה /פינוי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם; הביתה

   :)מ"למרכז ברה
  

  , הייתי ילדה בת שנתיים לא זוכרת 

  .כל המשפחה נסעה ברכבת מפולין לרוסיה ועצרו בתחנת רכבת אמא ירדה איתי וחזרה לרכבת בלעדי

  .ואחי שאל את אימי איפה אחותי ואימי אמרה שהיא איננה

  .ההורים נפטרו אימי נפטרה ממכה של חמור והאבי מטיפוס, 9ואחי נשאר עם ההורים עד גיל 

  . יתומים בטאסקנט הכניסו אותו לבית9אחיה אחרי גיל 

  . שנים57ואני ואחי מצאנו אחד את השני אחרי 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה  /נא ספר
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(

  

  ,לקחו אותנו מאוניה קדמה לכפר סבא מוסד עולים שכיום כבר לא קיים

  .תנו לקיבוץ גינוסרמשם לקחו או

  .אחי עלה איתי לאוניה ואת אחי לקחו למסילות עם השומר הצעיר

  ,שלומית פריד: אין לי מושג מי ולמה נתנו לי את השם , לא ידע כלום על אחיה וגם להפך נתנו לה שם אחר 

  , שנה אחי ראה בעיתון תמונה שלי וחשב שאני דומה לבת שלו בגיל כזה12-לפני כ

  .צעק בעבודה שזו אחותי בתמונה לפי תחושת הבטן והדימיון לבתואז הוא 

  . גנים שיש לשניהם9ויצא שיש , 50%כ יוצא " התאמה שאנו אחים לפי הבדיקה שבד60%יצא 

  . אחים2היינו רק 

  .1958-גדלתי בגינוסר עד שהתחתנתי ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
דורות המשך , משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה, לימודים: נקודות להתייחסות(

  ):'וכו
  

  .עד אז חייתי בגינוסר, 1958- התחתנתי ב

  .מהקיבוץ לא זוכרת כלום , 18.5התחתנתי בגיל 

  . חודשים לפני החתונה3עזבתי את הקיבוץ 

  . ילדים4נולדו לי 

  .יםהיום כולם נשואים עם נכדים וילד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
	נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



