
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                              

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  גורביץ :שם משפחה
  

   לואיזה:שם פרטי

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

              Levina                                                          
   לוינה:שם נעורים

:       מין                     לואיזה :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית
              Luiza              נ 

 :לידה תאריך
27/8/1936  

  מינסק   ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

   בלועזית
                                    

   בלארוס:ארץ לידה
 

   מריה:שם פרטי ושם נעורים של האם   משה:של האב שם פרטי
 

  אברהם):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/השם פרטי של האיש
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                  מינסק: לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  וס בלאר:ארץ המגורים                           בלועזית
  
 

   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
                                 

  :   או בתנועהחבר בארגון
  

     בלארוס, מינסק): ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
       מינסק?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

                                                                        בלארוס, נליבוק: מקום  השחרור
 

 07/1944:  תאריך השחרור

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

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

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


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה:  דרךציוני(

  .  הייתה עקרת ביתואמיאבי היה קצין בצבא הרוסי 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים ,  בדויה ושם בדויזהותבמסתור או ב, 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 
 דוד שלי עזר לנו לברוח  אז.1943אמי ואני היינו בגטו עד יוני . ים לגטו במינסק הגיעו הגרמנים והכניסו את היהוד1941ביוני 
הגרמנים חיינו ביער בפחד מתמיד שמא . לוחמיםהיינו שייכות לקבוצה של נשים וילדים שהכינו אוכל ל. הצטרפנו לפרטיזנים ומהגטו

   .לא ידוע איפה ומתי, אבי מת במלחמה. ניפגע מההפצצותאו יתפסו אותנו 
  

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

המשכתי ללמוד בתיכון ולמדתי רפואה . 8גיל ב' התחלתי ללמוד בכיתה א. אני ואמי חזרנו למינסק.  הגיע הצבא הרוסי1944ביולי 
ב ואחד "אחד גר בארה.  ילדים2יש לנו .  התחתנו1958בשנת .  הכרתי את בעלי באוניברסיטה בספרייה1954שנת ב. באוניברסיטה

  .לאחר המלחמה נולדה לי עוד אחות מאב אחר.  ברפואת עור ועבדתי כרופאת עור בבלארוס וגם בארץיהתמחתאני . בארץ
  

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

  . 2002עבדתי בקופת חולים לאומית ובבית החולים איכילוב כרופאת עור עד נובמבר . לאחר העלייה לארץ למדתי את השפה
  

 


	                                         "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 



