
 

  "ְ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

  גינזבורג :שם משפחה
  

  רומן :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

         גינזבורג:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Ginzburg בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                       רומן   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Roman בלועזית
ז     נ /                                     

 :לידה תאריך
23.8.1928  

  מחוז פולסקי, מוזר  ): מחוז, ישוב( מקום לידה Mozer, Poleski בלועזית  בלרוסיה :ארץ לידה
                                                                                                   

  אהרון :של האב שם פרטי  חיה :ם של האםשם פרטי ושם נעורי
 

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

                  פולסקי, מוזר:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  בלרוסיה :ארץ המגורים                          בלועזית 

                     
 

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

ש משם ברחנו ונאלצנו לעזוב את מקום מגורינו שלו, מחוז סטלינגרד ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  .פעמים

                                       
                                                                           

  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

  :         חרורמקום  הש
 

   :תאריך השחרור

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

  רומניה :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1990 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, חנות וצעדות מוותמ, 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 

. כשהגרמנים התקרבו לרוסטוב נאלצנו להמלט שוב. שם עבדנו בחקלאות. נמלטנו למחוז סטלינגרד.  כשפרצה המלחמה13 הייתי בן
נמלטנו שוב , כשהגרמנים התקרבו. אז היינו באזור מיכלובסקי במחוז סטלינגרד. נמלטנו במשך חודש עד אשר התחיל החורף

  . ייםשם עבדתי במפעל לנעל. לעיר סטרליטומטק, לבשקיריה
  

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

חזרנו לשם למרות שהמלחמה לא , אחרי שהעיר שוחררה. ר"אבי עבד בצבא בבית ספר חי, כשהעיר שלנו שוחררה מידי הנאצים
נאלצנו . הרכב בו נסע על מוקש והוא נהרג, הוא נסע לאסיפה ממשלתית. תחיל לעבוד כנציג בארגון ממשלתיאבי ה. נגמרה עדיין

  .אחי איבד את רגלו במלחמה וכיום חי בישראל. ארבעה אחיי ושתי אחיותיי, גרתי עם אמי, 16הייתי אז בן . להסתדר בלעדיו
 ביקשתי לעלות 1979בשנת .  השתחררתי ולמדתי להיות אינסטלטור1951בשנת .  התנדבתי לצבא האדום ושירתי בצנחנים19בגיל 

במהלך .  הייתי בביקור בארץ עם אשתי1989בשנת . עזבנו עם כל משפחתי לצפון עקב הסירוב.  שנים10לארץ וסירבו לי במשך 
  . והיא סייעה לנו לעלות לארץ, הביקור פנינו לסוכנות היהודית

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: דרךציוני (
  . כיום אני גר בדיור מוגן של עמידר באשדוד. הגענו לבת ים וגרנו שם שלוש שנים. 1990עלינו ארצה בשנת 

  

 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה


