
 

  "ְ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
  זבורובר :שם משפחה   אברהם:שם פרטי

    

  ובתקופתההשואה פרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

      זבורובר    :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Zborover בלועזית  :שם נעורים
                                                                                    
:       מין  :לידה תאריך   אברהם:המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Avram בלועזית

ז     26.5.1933  נ /                                                                                                 
 
  מיכאלן  ):מחוז, ישוב( מקום לידה Mihaileni בלועזית   רומניה:ארץ לידה

                                                                                                   
   שלמה:של האב שם פרטי Gitla Eupershmip :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                           מיכאלן:      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע Mihaileni  בלועזית  ומניה ר:ארץ המגורים

                                                         
 

  : 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
  

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות  1970 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
     
  

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


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  . הוריי ואחותי פרידה,  אני- היינו ארבע נפשות. חייתי עד גיל שבע בעיירה מיכאלן ברומניה
  .שבחלקו הקדמי הייתה חנות מצרכים, גרנו בבית

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, ת מוותמחנות וצעדו, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
הם לבשו חולצות ירוקות וקראו לעצמם משמר . י כנופיות פשיסטיות"שהתבטאו בעיירה ע, עות אנטישמיות החלו תופ1940בשנת 
  .שברו מצבות ועוד, עשו פוגרומים קטנים, בזזו, הם הכו יהודים ברחוב. הברזל

  .הבנו שמדובר במשהו נגד היהודים ולא משהו אישי. האוכלוסיה נכנסה לפחד
התאספו כל היהודים , תוך מספר שעות ביום למחרת מתן ההוראה. לגרש את היהודים מהעיירה החליטו השלטונות 1941ביוני 

לא הורשינו . מעולם לא חזרנו הביתה. נדרמים חמושים'אספו אותנו בשיירה בליווי ז. עם אוכל ובגדים לשלושה ימים, בכיכר העיר
  .ובזמן המלחמה הרכוש נהרס, להגיע לבתים

אספו כסף כדי לשחד את , בה אני ומשפחתי, ברגע מסוים קבוצה קטנה. ללא יעד ידוע לנו,  שלושה-השיירה הלכה ברגל יומיים
שם פגשנו . לקחנו מאיכר מקומי עגלה ויצאנו לעיר בוטושן. ה'צ'הגענו לעיירה בשם בוצ. כך בשלב מסוים יצאנו מהשיירה. החיילים

משם , משם היהודים נלקחו לטרנסניסטריה. שיכה לצעוד לדורוחויכל השיירה המ. המהלך הזה כנראה הציל אותנו. קרובי משפחה
  .מחלות ועוד, מתו מקור, רובם לא חזרו

הלימודים (איסור ללמוד בבתי ספר , חוסר אפשרות לקנות אוכל, זה כלל טלאי צהוב. סבלנו מגזענות.  הרדיפותבבוטושן נמשכו
אסור היה לצאת מהבית .  בשליש ביחס למה שקיבלו שאר האוכלוסיההיהודים קיבלו תלושי מזון מקוצצים). התקיימו בבתי כנסת
  .י הצבא האדום"אז שוחררה בוטושן ע, 1944 עד אוגוסט 1941התופעות הללו נמשכו משנת . בשעות ערב מסוימות

  

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

  .הצלחנו אני ואחותי ללמוד בבית ספר ולסיים תיכון, שאצלה התגוררנו, בסיוע משפחתנו. בתום המלחמה החיים לא היו פשוטים
והתחלתי , 1956סיימתי את לימודיי בשנת . אבא מצא עבודה והמצב התייצב.  למדתי כלכלה באוניברסיטת בוקרשט1952בשנת 

  .עבדתי במקומות שונים ברומניה. ניה ממלכתית ברומניהלעבוד בחברת ב
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

 1971בשנת . לההמליצו לי לחפש עבודה בתחום הכלכ. התייעצתי עם משפחתי מה לעשות בארץ.  עליתי לארץ1970בשנת 
בשנות עבודתי האחרונות הייתי אחראי על . 1998יצאתי לפנסיה בשנת . התחלתי לעבוד בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בירושלים

  .תקציב הלשכה
  

 


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



