
 

  "ְ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

  לידיה :שם פרטי  שברין   :שם משפחה

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

       גנדלין :איתו נולדתישם משפחה 

  

                                  Gendlin בלועזית
 

          לידיה :איתו נולדתישם פרטי 

                                            

  Lydia בלועזית

                                          

:                     מין

  קבהנ 

  1940 :לידהשנת 

 
  חרקוב  :עיר לידה

                                                    

  ברית המועצות  :ארץ לידה                                        Harkov  בלועזית

 
  מיכאל גנדלין :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  רחל  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                  חרקוב : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  ברית המועצות :ארץ המגורים                                  Harkov  בלועזית

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
     הרי אוראל רוסיה, חרקוב       )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                 רוסיה, חרקוב  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1944:  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, 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(
  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

אבא עבד בשנים קודמות  . אחים ואחיות 4היינו , לאבא מיכאל ולאמא רחל 1940נולדתי בעיר חרקוב בברית המועצות בשנת 

אמא הייתה עקרת בית .ולכן התחיל לעבוד מהבית ולסחור במסחר אקראי, במפעל למזון אך בשנה בה נולדתי איבד את ראייתו
  .וניסתה להחזיק את הבית ככל יכולתה ,נפלאה

  
  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
  
מפאת לא גויס הוא הרוסים רצו מאוד לגייס את אבי למלחמה אך  .פלשו הכוחות הגרמנים לעירי חרקוב שנה לאחר לידתיכ

שם ו, כך ברחנו כל המשפחה לעיר טשקנט. וכמה שיותר רחוק ,החליט לברוחו ,אבא ראה את התנהגות הנאצים .ניים ינכותו בע

  .גם משם וגירשו אותנוהגרמנים עד שבאו  ,שהינו כשנתיים

  

  היוםי על קורותיך מתום המלחמה ועד /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

רק ו ,העיר הייתה בהתאוששות כי, לא הלכתי עדיין לגן או לבית ספר 4למרות היותי בת  .חזרנו לעירנו חרקובאחרי המלחמה 

על מנת לעזור  ,התחלתי לעבוד במפעל טקסטיל מקומי ואז, 15למדתי שם עד גיל  .מקומיהספר ההתחלתי ללכת לבית  7בגיל 

  .כשבמשך שנים אלו הספקתי להינשא ,כשבע עשרה שנהוהמשכתי בעבודתי במפעל  .בפרנסת הבית
הראשונה נולדה ביתי  32כשהגעתי לגיל . ואז נישאנו ,במועדון ריקודים צנוע בעירבעלי מארק את פגשתי  20בגיל כשהייתי 

 .1997 שנת בחרקוב עדהמשכנו להתגורר  .מיד לאחר מכן נולד בני מיכאל היקר .ולכן הפסקתי לעבוד במפעל הטקסטיל, יוליה

  .נכדים מקסימים 3כיום יש לי  .עברנו מייד לעיר בית שמשו ,עלינו ארצה 1997בשנת 
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