
 

" ְלדֹורֹות"                                        
                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל 

 ת  השואה/ שאלון  לרישום קורות  ניצול                      
 

. איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

 www.ledorot.gov.ilאוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו . וחינוכית

 *8840  פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית infovatikim@pmo.gov.il:  ל"      את השאלון המלא נא לשלוח לדוא

 .      נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר

 02-5605034:  בפקסאו  49003 פתח תקווה 10437. ד.ת:       יש לשלוח את הנספח בדואר

                                  . ל בצמוד לשאלון"      ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא

 שם משפחה ושם פרטי כיום
     ווינברג:שם משפחה

 
    רוזליה:שם פרטי

 

             פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                       

 אין צורך לענות עליה,          במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                         

     גרינברג:      איתו נולדתישם משפחה 
                                           

                                              GRINBERG: בלועזית
 

 Rosa:  בלועזית                                                 רוזה:איתו נולדתישם פרטי 
                                             

:                      מין
  אישה  

  :לידהשנת 
 1927יולי 

 '  דרוהוביץ:  עיר לידה
                                                             

: בלועזית
  Дрогобич אוקראינית

  Drohobycz פולנית
                                                 דרָאביטשיידיש

  פולין:ארץ לידה

     אברהם:של האב ושם משפחה שם פרטי
 

  הניה ריינר–   הלנה :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                  'דרוהוביץ:    לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
             

  בלועזית
                                          

 היום אוקראינה.  פולין:ארץ המגורים
 

 : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 ס עממי" בי (ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי)

  

  :המלחמהמקצוע לפני 
                                תלמידה

 : או בתנועהחבר בארגון
   (בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית)

 אוראל  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                                                       (שם העיר או האזור ושם הארץ)

  בלועזית        ציין את שמו, במידה והיית בגטו
                                                                                                                                                     

  בלועזית                                                                                                                  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
 

                                                                פולטבה, אוקראינה      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

 :  תאריך השחרור
 

 :במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
 

 : לאחר השחרורציין מקום אליו חזרת

 Dzierzoniow  -   פולין, וניוב' דזרז

 

: עליה שנת ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
1957 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 "ארצה "

http://www.ledorot.gov.il/
http://www.ledorot.gov.il/
mailto:infovatikim@pmo.gov.il
mailto:infovatikim@pmo.gov.il
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A9


 

י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

: )חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך)
 

 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                            
 .למדתי בבית ספר עממי. לפני המלחמה הייתי ילדה

 
 

 

י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש)
(: במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור , או בהתנגדותבריחהב
 

.  על הגג של הרכבתכל הנסיעה היינו , ברחנו לאוראל ברכבת של חייליםכשהתחילה המלחמה 

 באוראל .חיינו בצמצום מכל הבחינות וגם כמות האוכל שקיבלנו הייתה מצומצמת, כשהגענו לאוראל חילקו אותנו למשפחות

 . למדתי בבית הספר

ארגנה את כל היהודים באזור ובסוף המלחמה  (ונדה וסילבסקה)נשארנו באוראל עד שקבוצה של פרטיזנים שלחמו בגרמנים 

. גרנו שם בדירה נטושה עד עלייתנו לארץ. אחותי ואמי, היינו אני. החזירו אותנו לורוצלב בפולין

 

 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר
  :(עליה/ העפלה,  אחרי המלחמהחייך,  הביתהתךהשחרור וחזר)

 

 

.  בורוצלב גרנו כתשע שנים

.  שם התחתנתי ונולדו לי שני ילדים

.   עלינו לישראל בזכות החינוך הציוני שקיבלנו1957בשנת 

". ארצה"עלינו לישראל מעיר הנמל גדנסק באוניה 

 

י על חייך  בארץ /נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה)

(: לדורות הבאים
 

.  בישראל הגענו לעיר עפולה

.  בעלי הרופא עבד בבית החולים בעפולה ואני עבדתי כאחות קרדיולוגית

".  מאיר" עברנו לכפר סבא ובעלי עבד בבית החולים 1972בשנת 

.   אחר כך עברנו לגור בנתניה בה אנו גרים עד היום

 

 יהודה רונן: מראיין

 12/2012: תאריך ראיון


