
 

  "ְ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
  גינסבורג :שם משפחה

  
   אברהם יוסף:שם פרטי

  שואה ובתקופתההפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

         גינסבורג :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Ginsburg בלועזית
                                                                                   

 :שם נעורים

:       מין          אברהם יוסף     :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Abram Josef בלועזית
ז     נ /                                     

 :לידה תאריך
19.1.1926  

  בוקרשט   ): מחוז, ישוב( המקום ליד Bukarest בלועזית   רומניה:ארץ לידה
                                                                                                   
   בנימין:של האב שם פרטי   פאני פרישטאג:שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                            בוקרשט:   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   רומניה:מגוריםארץ ה       Bukarest     בלועזית 

                     
 

 תלמיד תיכון: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

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

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
   1.1.1942-23.8.1944מחנות עבודה שונים סביב בוקרשט ?     אילו ומתי? מחנותהאם היית ב

                                                                                                                                                                      

                                                             בוקרשט      :     מקום  השחרור
 

   23.8.1944 :תאריך השחרור

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

 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  ירושלים

  איטליה, נאפולי :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1961 :עליה שנת

  
  

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(

. אמא הייתה עקרת בית. קשיים גדוליםואבא פירנס אותנו ב, היינו שמונה ילדים.  בעיר בוקרשט ברומניה19.1.1926- נולדתי ב
  " תרבות"למדתי בבית ספר עממי ובהמשך בתיכון 

  
  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/בבריחההשתתפות , פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
  .בהסכם זה חילקו את פולין וחלק מרומניה. מולוטוב-  נחתם הסכם ריבנטרופ1940בשנת 

אז הגיעו לסטלינגרד ושם החלה . בהתחלה היו נצחונות .ני חבר לצבא הגרמניהצבא הרומ.  נגד רוסיה1941המלחמה החלה ביוני 
הידועים . היהודים ברומניה באותה תקופה סבלו מפוגרומים קשים בכל רומניה.  רוב החיילים הרומנים נפגעו או נפלו בשבי-המפלה
ילווה 'הובלו לעיר ז, כנופיות של המפלגהי "היהודים נתפסו ע. 21,22,23.1.1941- פוגרום ביאסי ופוגרומים בבוקרשט ב- בהם

, נבזזו ונשרפו חנויות,  בזמן הפוגרום".בשר כשר"על הגוויות כתבו . י נחל דומבוביצה"הגוויות נתלו בבית מטבחיים ע. והומתו
, חוייהודים שגרו בדורו.  חויבו לצאת לעבודות כפיה במחנות עבודה16-55כל היהודים בגילאים . והסחורה הוצאה לרחובות

בכפרים היהודים באוקראינה סבלו . לטרנסניסטריה, הוצאו והועברו לאזור דניסטר שבאוקראינה, בוקובינה ובסרביה, בוטושאן
  . תרופות ובגדים, חוסר דיור, היו הרבה מקרי מוות מקור, ממחלות קשות

  .יתי בפיקוד של הצבא הרומניהי, 18מגיל , לאחר מכן. 1.1.1942-23.8.1944אני עבדתי בעבודות כפיה שונות בשנים 
  

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

חוסר של היה ). בתי אבות, קופות חולים, בתי ספר(הוחזרו ליהודים מוסדות הקהילה , 23.8.1944-ב, עם גמר המלחמה ברומניה
. וינט עזר הרבה ושלח מאמריקה דברי מזון ובגדים ועוד'הג. י נקודות בהתאם למספר הנפשות במשפחה" הכול חולק עפ-מצרכים

כל הרכוש הולאם וכל , אז השלטון עבר לקומוניסטים. 1948הייתי חניך בתנועת בני עקיבא עד שנת . הקהילות חילקו עזרה לעניים
  .נים בכלאהעסקנים הציונים נשפטו לש

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  .1965אני נשוי שנית משנת . עברתי הכשרה בבית ספר גבוה להנהלת חשבונות, עבדתי כמנהל חשבונות. 1960עליתי לארץ במרץ 

שניים מאשתי יפה ושניים עם אשתי . יש לי ארבעה ילדים בוגרים ונשואים. כמנהל חשבונות" ארגז"רת  שנים בחב37עבדתי 
  .השניה

  

 


	                                          "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 



