
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  טרגר :שם משפחה

  

  לאוניד :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

          טרגר:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  

 Treger בלועזית
       

  :שם נעורים
 

  לאוניד :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

  

 Leonid בלועזית
        

:                     מין

 נ/  ז   
  1939 :לידה תאריך

  

  רוסטוב על הדון  ):מחוז, ישוב( מקום לידה

  

 Rostov Na   בלועזית
Donu       

 

  רוסיה :ארץ לידה

 

  גרגורי ישראל :של האב שם פרטי
  

  קלרה :שם פרטי ושם נעורים של האם
  

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                      רוסטוב על הדון:    לפני המלחמה  מגורים קבוע

  
 Rostov Na בלועזית
Donu 

       

  רוסיה :ארץ המגורים
 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

   :מההמלחמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

  ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  רוסטוב

  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

 :עליה שנת
 

1991 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

 :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  נא לכתוב בגוף ראשון

  .אבי החזיק בעסק קטן למסחר בבדים. 1939נולדתי ברוסטוב על הדון בשנת 

  .הייתי בן שנתיים כשהחלה המלחמה
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: רךציוני ד(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
  ):ועצותמברית האווקואציה למרכז /פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
  .לא היה קשר איתו במשך כל אותו זמן, 1945אבי נלקח לצבא ושירת עד שנת 

  .ושהינו שם עד סוף המלחמה, נאלצנו לברוח לקזחטן

  

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

דודי מצד . נהרג שחקן יהודי מפורסם והייתה תחושה שיש פרעות בפתח, כשהייתי בן שבע. בתום המלחמה חזרנו לרוסטוב 
, התחילו להפיץ שמועות שרופאים יהודים מנסים לפגוע בממשלה. ולא שמענו עליו עוד, אמי נשלח למחנה עבודה של סטלין
אבל אז . ופחדנו שנישלח לסיביר, הציבור שהיהודי הוא אויב הציבור ניסו להחדיר לדעת. באמצעות פגיעה במטופלים שלהם

  .סטלין מת והייתה רגיעה
אהבתי את . עבדתי כמהנדס במכון לתכנון מכונות חקלאיות. בגיל עשרים סיימתי לימודי הנדסת מכונות ועברתי למוסקבה

  .ולא הייתה אפשרות כזו, רוסיהאבל תמיד חלמתי לעזוב את . כי זו הייתה עיר מלאת חיים ותרבות, מוסקבה

  .התחתנו ונולדה לנו בת, הכרתי את אשתי
  .שלקח שנתיים, התחלנו תהליך לקבלת אישורי עליה 1989בשנת 

  

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

כי הייתי חייב למצוא עבודה ולפרנס , אחרי חודש הפסקתי את לימודיי. לירושלים והתחלנו ללמוד באולפןהגענו  1991בשנת 
. אנחנו בטוחים שבחרנו נכון ואנחנו מאושרים. התחלתי לעבוד כשליח בסופרמרקט ובעבודות פיזיות אחרות. את אשתי ואותי

  .שמאפשרת ללמוד במקביל, תכנית צבאיתהיא נמצאת ב. ורוצה לתרום למדינה, בתי מאוד אוהבת את הארץ
  
  
  

  נדב נחמני: ראיון
  2010יולי . ירושלים

  

  אלינה נאור: עריכה
  

 


