
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. 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

  ליטנבוב :שם משפחה

  

  רוזה  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           לוין : איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
Lavin  

 
  זה רו :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Rosa                                          

:                     מין

 
  26.4.1925 :לידהשנת 

 
    גומל :עיר לידה

  

       בלועזית
Gomal                                           

  בלארוס  :ארץ לידה

 
  יענקל  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  פניה  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                   גומל :  לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Gomal 

  בלארוס  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

   רוסיה הלבנה –בלרוס              )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

1990 
  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(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

למדתי . לנולדתי בבלרוס רוסיה הלבנה בעיר גומ . אני הבת הקטנה והיו לי שתי אחיות יותר גדולות ממני .1925נולדתי בשנת 

לא עבדה וטיפלה  מא שלייא . הם ייצרו טנקים ונשק. בא הרוסיאבא שלי עבד במפעל של ברזל שקשור לצ .14גיל ' עד כיתה ט

ואז לקחו אותנו ברכב , 1941המלחמה הגיעה אלינו בשנת  . אימא של אבא שלי, יתה סבתא שלייחד איתנו הי .בילדים ובמשפחה

  .של הצבא הרוסי

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

ואז הצבא הרוסי דאג לנו לרכב כדי , שהיה אחראי במפעל שבו ייצרו את הטנקים וכלי הנשק והיה אחד המוחות, יענקל, אבא שלי

בו היינו , ורכב לקח אותנו מהמקום שבו אבא שלי עבד לתחנת רכבת שהייתה ליד היישוב גומל, שלא ייקחו את אבא שלי בשבי

  . ששם אבא שלי יוכל להמשיך לייצר את כלי הנשק, ומשם נסענו ברכבת עד למקום שהרוסים הכינו, גרים

  

יו עובדים של ורכבת שנייה יצאה אחרינו ובדרך מטוסים גרמנים הפציצו את הרכבת ששם ה, אנחנו עלינו על הרכבת הראשונה

עם הרכבת הגענו עד אוכל ושם אבא המשיך לעבוד עם עוד  . קרונות 10הרכבת שהפציצו הייתה בעלת  .המפעל שבו אבא עבד

סוף המלחמה בשנת  במקום עד נשארנו . נשק לצבא הרוסי שנלחם בגרמנים אנשים במקום שהכינו מראש כדי להמשיך לייצר

  .לא נתנו לנו לצאת בכלל מהמקום ואני המשכתי את הלימודים שלי .1945

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

וכולם ישנו במקלט מרוכז עד , כי הגרמנים הפציצו הכול, אבל לא נשאר שם כלום, בסיום המלחמה חזרנו לבית שלנו בעיר גומל

  . במעבדה ביבול של רוסיה ם ולמדתי לימודי מעבדה ואחר כך עבדתיכשחזרנו אני המשכתי בלימודי . שבנו מחדש את הבתים

  .15.10.2011בעלי נפטר לפני שנתיים ביום  . ליטבונוב אלכסנדר ולא נולדו לנו ילדים, עם בעלי 1959התחתנתי בשנת 

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

כשהגענו  .שכנעו אותנו לעלות ועלינו בטיסהאחרי שאחותי וכל המשפחה היו בארץ הם  . חודש יולי 1990עלינו לארץ בשנת 

אני רוצה להגיד שאני חיה טוב . שנתנו לנו דירה מעמידר בטבריה לארץ היינו בקריית מוצקין ואחר כך עברתי לטבריה אחרי

  .בארץ

 

 2013יוני , טבריה, אלון חייט :ראיון

  


