
 

  "ְ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

  ורשבסקי :שם משפחה
  

  לוסיה :שם פרטי

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

        סוברנסקי :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Sovransky בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                    לוסיה    :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Lusia בלועזית
נ / ז                                         

 :לידה תאריך
29.3.1929  

  ופול'קריז  ): מחוז, ישוב( מקום לידה Krizopol בלועזית  אוקראינה :ארץ לידה
                                                                                                   
  פבל :של האב שם פרטי  ע גראידינברגשיב :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                         ופול'קריז:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע        Krizopol     בלועזית   אוקראינה :ארץ המגורים

                     
 

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

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

                                                                           
  בחבל ויניצהגטו אולגופול ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

       אולגופול:    מקום  השחרור
 

 22.6.1944  :תאריך השחרור

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

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

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(

אבי , גדלתי עם אחותי). חווה קולקטיבית(אבי היה מנהל קולחוז . בחבל ויניצה באוקראינה, ופול' בעיר קריז29.3.1929-נולדתי ב
כאשר . התפרנסה מתפירהואמא , גרנו בדירה קטנה מאוד. אמי נפצעה קשה בתאונת רכבת.  משחפת1932אבי נפטר בשנת . ואמי

  .12המלחמה התחילה הייתי בת 
  

  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/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

. את אחותי ואותי, הם לקחו אותנו גם איתם. דודי ומשפחתו לקחו עגלה וסוס והחליטו לברוח, כאשר הגרמנים התקרבו לעיירה שלנו
אך כעבור מספר , המשכנו ברגל. הצבא הרוסי היה בנסיגה ולקח מאיתנו את העגלה. צצותמ תחת הפ" ק40-60הצלחנו להתקדם רק 

למרות שהייתי . אני הייתי צריכה לנקות שירותים, אמא עבדה בשדה. קילומטרים הגרמנים עצרו אותנו ושלחו אותנו לגטו אולגופול
על ). אספתי מהאדמה( ויוצאת מחוץ לגטו להשיג אוכל לפעמים בלילות הייתי מתחזה לבן.  נראיתי מבוגרת יותר12בסך הכול בת 

, הרופא הגרמני עשה לנו זריקות. הם הרביצו לנו ולקחו מאיתנו את האוכל שנתנו לנו בעבור עבודה. הגטו שמרו רומנים ואיטלקים
  .אך הרבה אנשים מתו מהמגפה עצמה או מהזריקות, אמרו שזה נגד המגפה

  .יחררו אותנוסבלנו מאוד עד שהגיעו הרוסים וש
  

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

אני עבדתי קשה במפעל . אחותי הגדולה נסעה לאודסה ללמוד. 46בגיל , תוך זמן קצר נפטרה אמא. ופול' חזרנו לקריז1944בשנת 
. עבדנו קשה. שם התחתנתי ועברנו לניקולייב. שם הייתה דודתי, מאוחר יותר נסעתי לעיר חרסין. התקיים ולעזור לאחותיכדי ל

  .נשארתי עם בתי וטיפלתי בנכד שלי. אחר כך נפטרה גם אחותי. הבן הגדול שלי נפטר ואחריו נפטר בעלי. ילדים היו חולים
  

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

  .מגדלת נכדים ועוזרת במשק בית, אני עוזרת לה כמה שאני יכולה. אני גרה עם הבת שלי בגני אביב. 1990הגעתי לארץ בשנת 
  

 


	                                          "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 



