
 

  "ְ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

  רוזנברג :שם משפחה  ישראל :שם פרטי
    

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

Rozenberg                                                                  
:       מין   :לידה תאריך                      ישראל:המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית
Israel                                                                                       21.5.1928 זכר 
  :ארץ לידה                                     רנוביץ' צ):מחוז, ישוב( מקום לידה   בלועזית

Czernowitz                                                                                רומניה 
   דוד:של האב שם פרטי   אסתר הבסט:שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                       רנוביץ'צ: לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

Czernowitz                  רומניה                     
 

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

     .רנוביץ העבירו לאוקראינה למחנה ריכוז בראסלב'מצ): ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
                                                                   רנוביץ' גטו צ?אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
                                                                        מחנה ברסלב?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

                                                                       אוקראינה, ורה'פצ: מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1943-44 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים  רנוביץ'צ ?)ציין מקום(חרור חזרת לאחר הש/לאן עברת
   

   מחנה מעפילים-קפריסין  :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1949 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  'קרסנט פאן'או ' יורק פאן'

  

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(

לפני המלחמה למדתי בבית ספר . אבי עסק בתחום הטקסטיל ואמי הייתה עקרת בית. רנוביץ שברומניה' בעיר צ1928נולדתי בשנת 
  .14-15עד גיל 

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבתור או מסב, 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 
לא ,  איש בדירה אחת30-גרנו כ. ו אשר הכניסו אליו אותי ואת משפחתירנוביץ ובנו שם גט' נכנסו הנאצים לצ1940-41בשנת 

באותם ימים הרומנים עברו לצד של הגרמנים והכניסו אותנו לרכבות שנשלחו למחנה . עבדנו בגטו ודרשו מאיתנו לענוד טלאי צהוב
יום .  היה נרצח ונזרק לבור גדול ביערהא היה כשיר לעבוד שלומי,  יחד עם הורי לעבודהאני נשלחתי. עבודה בברסלב שבאוקראינה

, היינו מקבלים מעט מאוד אוכל, עבדנו במחצבת אבן. דודי דודתי ושני בני דודי, הבנו כי רצחו את סבתי, אחד כשחזרנו מהעבודה
  . והיינו ישנים אחד על השני על דרגשים של בית ספר נטוש

  

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

רנוביץ לביתו של 'לאחר מכן חזרנו לצ. שם שוחררנו עם כניסת הרוסים. ורה'הרומנים העבירו אותנו לכפר בפצ, עם עזיבת הגרמנים
את אבי גייסו לצבא . ולאחר כמה שנים עלינו משם לארץ, יץ לבוקרשטרנוב'לאחר מכן עברנו מצ. מכיוון שדירתנו נהרסה, דודי

  . 1945 - 1943האדום שם הוא שירת בין 
  

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

והורי . גייסו אותי לחיל הים, עם הגעתי לארץ. טרף אלינו מספר חודשים אחר כך עלינו אני ואמי לארץ ואבי הצ1949בפברואר 
אבי עבד אצל דודי בחנות רהיטים ברחוב הרצל ואמי הייתה .  של דודתי הכלכליתשם הם קנו דירת חדר עם עזרתה, עברו לרמת גן

 1964בשנת . באותם ימים דיברו רק יידיש, התחלתי לעבוד בעיריית רמת גן כפקיד,  עם שחרורי מהצבא1951 בשנת .עקרת בית
, הן רווקות ועובדות, כיום בנותינו גרות יחד איתנו.  עבדתי בעיריית רמת גן כחשב2003עד שנת . התחתנתי ונולדו לי שתי בנות

 .לה לתפקד שנה בחצי גופה ואינה יכו19אשתי משותקת כבר מעל , החיים בימים אלו לא פשוטים עבורנו. אחת פקידה והשנייה גננת
  .  כשצריךת חוליםאני מטפל בה ולוקח אותה לבי

  

 


	                                         "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 



