
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

  .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

  
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   סופיה:שם פרטי   גינזבורג:שם משפחה

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

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
  Guttman       |                           גוטמן:   המלחמה או בתקופתה

   סופה:שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
  18.1.1931 :לידה נ / ז     Sofia      |                           סופיה:    המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                            מקום לידה                                   
 Kopatkevich            |                                קופטקביץ):  מחוז, ישוב(

   בלרוסיה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  מרה:נעורים של האם  אברהם יאנקל:של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

  Kopatkevich                    |                     קופטקביץ ):מחוז, ישוב(

   בלרוסיה:ארץ המגורים

  יתואר אקדמ/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  : או בתנועה:                                   המלחמה בית ספר:לפני המלחמה

  מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                                 
 מחוז סברדלוב, רוסיה): ארץ, מחוז, ישוב(

  ?      אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                

                                                                                                        
   ?אילו ומתי? האם היית במחנות

  
                                                                                                        

  : מקום  השחרור
 

 1945תאריך השחרור  

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

  תמחנו/מקומות  שנת  : שם האנייה
  :בדרך לארץ 1990 :העליה  אם עלה (

    )בדרך הים
 

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


  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 ,חימהל/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

  .כפר רצקלובו, אזור זייקובו, הגענו למחוז סברדלוב. יחד עם ההורים ברחנו למזרח רוסיה. הייתי בת עשר כשפרצה המלחמה
  .ף המלחמההייתי שם תלמידה כמעט עד סו

  
  

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

בשנת ,  התחתנתי עם נאום גינזבורג1949בשנת . לאחר מכן בעיר גומל, גרנו בעיר בוברויסק. אחרי המלחמה חזרנו לבלרוסיה
רנוביל שלחו אותי לטפל באנשים 'בזמן אסון צ. עבדתי במרפאה כאחות ראשית הרבה שנים. אני אחות במקצועי. נו התגרש1970

אבל בארץ לא , יש לי על כך תעודות. ופעם שניה בהתנדבות, פעם ראשונה נסעתי לפי הוראת משרד הבריאות. שנפגעו מהקרינה
  .שבת שזה לא צודקואני חו, רנוביל'מכירים בי כמישהי שעברה את אסון צ

  
  

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

בלי , בלי שפה, נשארתי לבד". מבוגרת מדי"ואותי לא קיבלו כי הייתי , הם עברו לגור בקיבוץ. חתני ונכדי, לארץ הגעתי עם בתי
גם היום אני עובדת שם , ג.ק.לקחה אותי לעבוד כאחות בבדיקות א, רופאה שבדקה אותי. הייתי במצב דכאוני. ים ובלי חבריםקרוב

, נסעתי לערים שונות בארץ לערבי שירה. קראתי את שיריי ברדיו רקע, השתתפתי בהרבה תחרויות, אני כותבת שירים. בהתנדבות
  .ישראל ארץ נפלאה ויפה מאוד. בתחרות בין עשר ערים, רוסייםקיבלתי פרס מקום ראשון בתחרות שירים 
  .נקווה לטוב. וזה מרגיז, חבל שיש פה עדיין דיבורים על שחיתות

  
  

 


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


