
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  איינגורן :שם משפחה
  

  אברהם :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
         :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   בלועזית

                      
SENDEROVITZ          

  סנדרוביץ                                             
   :שם נעורים

:       מין   בלועזית                  אדולף     :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
  ז                                       

 :לידה תאריך
8.11.1926  

    ): מחוז, ישוב( מקום לידה  כיה' צ:ארץ לידה  בלועזית
                  

SEKERNITZA             
             סקרניצה                                                  

  ברנרד :של האב שם פרטי  רןרחל איינגו :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   :ארץ המגורים                          בלועזית 
 

VINOGRADOV 
  וינוגרדוב                   הונגריה

 
  שנות לימוד8: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

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

                                       
                                                                           

  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                               גטו וינוגרדוב                                                       

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                        דכאו, אושוויץ                                                 

  דכאו:         מקום  השחרור
 

 1.1945:  ורתאריך השחר

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

  
   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1972 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

, אני הייתי הילד השלישי, הבכורה מבין הילדים הייתה אחותי.  שבעה בנים ושתי בנות,י בסקרניצה למשפחה בת תשעה ילדיםנולדת
  . לאבי הייתה מאפיית לחם.השנייהוהצעירה ביותר הייתה אחותי 

  ".חדר" הייתי לומד בבמחצית השניה של היום .חצי יוםבמשך  הייתי לומד בבית הספרבילדותי 
  

  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/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

שם הפרידו הורים ,  לאושוויץ ברכבתונלקחנמשם . מיד לאחר חג הפסח,  נלקחתי יחד עם משפחתי לגטו בוינוגרדוב1944בשנת 
 האח  לאן לקחו אתידעתיולא  ,לעבודה קשהאותי לקחו .  לקרמטוריוםותרי ישהורייעם יחד  נלקחו חמישה מאחיי. וילדים קטנים

  . הנוסף שלי שלא נלקח לקרמטוריום
  .שם שהיתי במשך שנה עד שהאמריקאים באו ושחררו אותנו,  למחנה דכאו נלקחתילאחר מכן
כל אחד דאג . היינו ללא אוכל כמעט ונאלצנו להתחלק עשרה אנשים בפרוסה אחת של לחם. רעב כבד מאודבמחנה ר שהיה אני זוכ

  .ים ואנשים היו גונבים אחד מהשנילעצמו כדי להשאר בחי
  

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

 כשחזרתי ך א, גוייםבוגרו  שבו גרתי לא נותר כלום ובבית .שלושה עד שחזרתי הביתה-לאחר השחרור נשארתי בסמטרה שבועיים
, 1945- רציתי לעלות ארצה ב.לקחו אותהגויים וה,  שהייתה שייכת לאביאפיית לחם עבדתי במ.בו לגור  שבתי ואנימנוהם יצאו מ
  .בר את הגבולות וכך יצא שנשארתי בוינוגרדובאך סגרו כ

  .בו שרתתי במשך ארבע וחצי שנים, אותי לצבא הרוסיגייסו  ,21כאשר הייתי בן , 1947-ב
ובמסגרת עבודתי שם שלחו אותי לקורסים בקייב בתור ,   עד שעליתי לארץמאפיית לחםבאותה  ועבדתי חזרתי הביתה 1951שנת ב
  ".לבורנט במאפיית לחם"
שלא ידעתי מה ,וכשהגיע לארץ הוא פגש את אחי , ף חבר שלי ברח לרומניה כשהגבול כבר היה סגור ומרומניה הוא הגיע לארץ'יוז

  .1945- וכך גיליתי שעוד שני אחים ואחות שלי ניצלו והגיעו לארץ כבר ב,  בארץי אחשפגש אתושלח לי מכתב , עלה בגורלו
 בקשר דרך הצלב האדום עד יכולתי להיות איתואחר שהשתחררתי ורק ל ,ב לאח שלימכת  לא יכולתי לכתוב הרוסיצבאכשהייתי ב

  .שהגעתי לארץ
  

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

ש "פיצר ברמת גן והייתי חוזר בשבתות הביתה ונוסע מיד במוצהתחלתי לעבוד במאפיה של ש. כשעליתי ארצה הגעתי לירושלים
  .  שעות ביום במאפיה15הייתי עובד . הייתי מתגורר במהלך השבוע אצל אחותי ובשבוע לאחר מכן אצל אחי וחוזר חלילה. לרמת גן

  .ה ילדיםשני ילדי התחתנו ונולדו לכל אחד מהם שלוש.  נולדה בתי רחל1959-וב,  נולד בני ניקולאי1955-ב
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