
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

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 רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  רוליא :שם משפחה
  

  יהושע :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

        פינסטר :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Finster בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                      סבק    :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Sewek בלועזית
ז     נ /                                     

 8.5.1934 :לידה תאריך

  פולין :ארץ לידה  ורשה  ): מחוז, ישוב( מקום לידה  בלועזית
                                                                                                   

  )מרדכי(מוטל  :של האב שם פרטי  שיפרה הילקביצי :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   :ארץ המגורים                          בלועזית 

                     
 

 : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

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

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

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

  
  איטליה :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1949 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה

  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/נראטביוד
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

. סטלין אפשר הגעה לשם, ו לקזחסטןמשם הגענ. בגבול ביאליסטוק, עזבנו מפולין לכיוון רוסיה, 1939בשנת , כשפרצה המלחמה
. אני הייתי בחדר ושברי הבנין נפלו עליו. פצצה נפלה בבית סמוך לבית דודו, לפני שעזבנו את פולין .1945שם היינו עד שנת 

  .הוציאו אותו מההריסות ורק אז עזבו את פולין
סבלנו . אני ומשפחתי סבלנו מאוד בקזחסטן. יר פוליטינעצר והיה אס, הוא יצא לבדו לפני פרוץ המלחמה. לא היינו עם אבי בקזחסטן

  .כולם נספו ממשפחות אבי ואמי. סבלנו מאוד מהיעדרות האב. לא יכלנו להתקיים והייתה בעיית חינוך, מרעב
  

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

להוריי היו סלוני יופי . וחיינו בפחד, האנטישמיות בפולין הייתה נוראית ועדיין הרגו יהודים. 1947חזרנו לפולין ושהינו שם עד שנת 
שהינו במחנה פליטים . התחילה מלחמת שחרור בארץ, כשהחלטנו לעלות ארצה. כל רכושנו נשאר שם, ומספרות שנשארו בוורשה

מצאנו מידע . הכול נעלם, כשבדקנו לפני כמה שנים את מצב הרכוש בוורשה. ו לארץ מנמל טריאסטה באיטליהבגרמניה הגענ
  . בארכיון היהודי ולא בעירייה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
גרתי עם הוריי ומשפחה . עברנו לגור ביפו, אחרי המעברה. 15הייתי אז בן . והיינו במעברה בבאר יעקוב, 1949ת הגענו לארץ בשנ

אז . א ולמדתי בערב"התחלתי לעבוד בעזרת המשפחה בוועד הפועל בת. ב"אחותי הבוגרת התחתנה בגרמניה והיגרה לארה. ערבית
 יצאנו למשלחת של תנועת נוער בטורונטו 1961בשנת . ל וגרנו בתל עדשיםבגמר שירותי התחתנתי עם אשתי רח. ל"התגייסתי לצה

ומטעמם יצאתי לשליחות , במחלקת הנוער והחלוץ, התחלתי לעבוד בסוכנות היהודית, כשחזרנו. שם היינו ארבע שנים. שבקנדה
. לעבוד בסוכנות היהודיתהמשכתי . 1976וחזרתי לארץ בשנת , שם התחלתי ללמוד לתואר ראשון ושני. 1969ב בשנת "בארה
  .1996 והמשכתי לעבוד בהסתדרות הציונית עד לפנסיה בשנת 1986חזרתי בשנת ,  יצאתי לשליחות שלישית בלונדון1983בשנת 
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	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה


