
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  דורופייב :שם משפחה

  

  רוזה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

     סיניוק    :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
                                              

   :שם נעורים

   בלועזית                                                     רוזה   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :לידה תאריך
11.7.1936  

    )אורנבורג(קלוב 'צ): מחוז, ישוב( ם לידהמקו
                                                              

  בלועזית
                                                           

  רוסיה :ארץ לידה
 

  בוזיה גורינשטיין :שם פרטי ושם נעורים של האם  מירון :של האב שם פרטי

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

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                         'דרוגוביץ: לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  אוקראינה :ץ המגוריםאר                                          בלועזית 

  
 

   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

  מולדובה, אסיה התיכונה ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? תהאם היית במחנו

                                                                                                                                                                      

        קישינב:   מקום  השחרור
 

 9.5.1945  :תאריך השחרור

  קישינב ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת ?שם המחנה? עקוריםהאם שהית במחנה 
  

  
  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1989 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
היה . חיינו מאוד טוב לפני המלחמה. אך עברנו לדרוגוביץ במערב אוקראינה בגלל עבודתו של אבי, )אורנבורג(קלוב 'נולדתי בצ

אמי הייתה עקרת בית . לאורך כל המלחמה היא שמרה על ביתנו, הייתה לי אומנת אוקראינית נאמנה מאוד. לנו בית קומותיים
  .וידעה על כל החגים ,אמי הכינה תמיד מצות. ועבד כחייט, סבי מצד אמי היה דתי מאוד. הוא עשה כסף טוב. בי היה בצבאוא

  
  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/ת נוערתנועו/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 
ון מסחרי ובדרך נפלו נסענו בקר. אבא היה אז בצבא. נאלצנו לעזוב את המקום בחופזה. דרוגוביץ הייתה ממש בגבול פולין

אך , בתחנת ביניים כלשהי אמא רצתה לקנות לחם. ואנחנו הסתתרנו, בגלל הפצצות הופרדו הקרונות באמצע הדרך. פצצות

הגענו לקרובי משפחה של . ונשארנו רעבים –אך הלחם נפל , כמה לוחמים ניסו לזרוק את הלחם אליה. הרכבת התחילה לזוז
כמה . היו לנו בגדים מרופטים, ביקשנו נדבות, גרנו בתחנה. הגענו לנוקוס במרכז אסיה. ותנואך הם גירשו א, קלוב'אבי בצ

אמי הכינה . כולנו חלינו שם במלריה). שני המקומות במרכז אסיה(אן ומשם לפרגנה 'לוחמים טובים שמו אותנו ברכבת לאנדג

אני יודעת שבאוקראינה . ם גם אחרי המלחמהשאכלנו אות, סים האלה'כל כך התרגלנו לבלינצ. סים ממספוא'לנו בלינצ
  . הם רדפו יהודים. והם צידדו בנאצים" הבנדרים"המערבית הייתה קבוצה שנקראה 

, לא היה אוכל .והם היו רעים מאוד, אך היו שם רומנים, שם לא היו גרמנים. ממרכז אסיה אבי לקח אותנו לקישינב במולדובה
  .'מחלת המלריה עד כיתה טסבלתי מ. וכולם נראו כמו במחנה מוות

  

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

אחר כך עבדתי כמורה לספרות והשפה הרוסית . ואחר כך סיימתי אוניברסיטה בפקולטה לספרות רוסית, סיימתי בית ספר
כי הייתה רשימת המתנה , היה קשה מאוד לרשום אותה לגן. נולדה בתי 1960התחתנתי ובשנת  1959בשנת . ת ספרבבי

  .בעלי מת ברוסיה. ארוכה

   
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
העבודה . במשך שש שנים, עבדתי במשמרות לילה בבית אבות. לא הרשו לנו לקחת שום דבר איתנו. יעליתי לארץ עם בת

כיום אני הולכת למקהלת לבבות . 1993אני ובתי גרות בדירת עמיגור בבת ים משנת .  הייתה קשה והמצב הכלכלי היה רע
אף פעם . י מאוד אוהבת את ישראל ודואגת למדינהאנ. צופה בטלויזיה וקוראת, אני עוסקת בפעילות קהילתית, שרים בעמיגור
  .ל מאז שעליתי ארצה"לא נסעתי לחו

  
  

  
  'ילנה גורביץ: ראיון

  2009ספטמבר . בת ים
  

  אלינה נאור: עריכה

  

 


