
 

  "ְ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

  מורושק :שם משפחה
  

  לובה :שם פרטי

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

       שטרנסוס  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Shterensus בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                   לובה      :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Luba בלועזית
נ / ז                                         

 :לידה תאריך
30.3.1934  

   :ארץ לידה  בוברויסק  ): מחוז, ישוב( מקום לידה  בלועזית
                                                                                                   

  גבריאל :של האב שם פרטי  רוזה פישקנה :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

                         בוברויסק:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  בלרוסיה :ארץ המגורים                          בלועזית 

                     
 

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

  בוברויסק בבלרוסיה ובוגורוסלן ברוסיה ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? מחנותהאם היית ב

                                                                                                                                                                      

  בוגורוסלן ברוסיה:         מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1991 :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(

עד שנת . ואח בשם לב, זינאידה, הייתה לי אחות גדולה. הוריי היו רוזה וגבריאל.  בעיר בוברויסק בבלרוסיה1934נולדתי בשנת 
  .הלכתי לגן אך לא הספקתי ללכת לבית ספר בשל פרוץ המלחמה.  גרנו בבלרוסיה1941

  .המצב הכלכלי באותה תקופה היה בינוני. ת בית שטיפלה בנואבי עבד כמסגר זכוכיות ואמא הייתה עקר
  

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

בשנת .  מלחמת העולם השניה לא השפיעה ולא הורגשה במקום מגוריי1939-1941בין השנים . עם פרוץ המלחמה גרתי בבלרוסיה
לאחר מספר שבועות של הפגזות בלתי .  ואנחנו נאלצנו להסתתר בשוחות שחפרו הוריי, התחילו הפצצות על עירי כל יום1941

. הגענו לרוסיה וגרנו בכפר טימשובסקאיה. אחר כך המשכנו ברכבת פתוחה להובלת פחם, פוסקות משפחתי ואני ברחנו באוניה
בוברויסק בבלרוסיה לבוגורוסלן ברוסיה הבריחה מ. והגענו לעיר בוגורוסלן, כשהנאצים התקרבו המשכנו לברוח לכיוון העורף

אחי לב גויס לחזית ואבי נלקח למחנה עבודה . שם הלכתי לבית ספר. בעיר בוגורוסלן סבלנו מרעב וקור. ארכה כשנה
אחי .  כמעט ולא היו בגדים ללבוש וסבלנו מרעב תמידי. נשארתי עם אמי ואחותי. לא ראינו אותו עד סוף המלחמה.במגניטוגורסק

אחותי גם למדה בבית ספר לאורך התקופה . בחיל האוויר עד סוף המלחמה ובמשך שלוש שנים אחרי המלחמה שירת בגרמניהשירת 
  .ששהינו בבוגורוסלן

   

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

אחר כך . הבית הישן שלנו נשרף כליל במלחמה ונאלצנו לגור אצל אחותה של אמי.  חזרתי עם משפחתי לבוברויסק1945בשנת 
אחרי שש שנות ,  התקבלתי לפקלוטה לרפואה1952בשנת . המשכתי באותה תקופה לימודים בבית ספר. בנינו בית ושם התגוררנו
עברנו ממקום למקום הרבה . שהיה במשמר הגבול הרוסי, ניד מורושק התחתנתי עם ליאו1958בשנת . לימוד הוסמכתי לרופאה

.  ממחלת לב28בני הבכור גרגורי נפטר בגיל , נולדו לי שני ילדים. במקביל עבדתי כקרדיולוגית. בהתאם למקום ההצבה של בעלי
ובעידוד , המצב הכלכלי, וסיהעליתי ארצה בשל אנטישמיות מתגברת בר. לפני עלייתי ארצה גרתי שמונה שנים במינסק בבלרוסיה

  .הסוכנות היהודית
   

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
מאז שעליתי . ודלאחר מכן עברנו לדיור מוגן באשד. גרנו בדירה שכורה באשדוד במשך שש שנים.  עליתי ארצה20.6.1991-ב

  .אבל לא קיבלתי מפאת גילי, עשיתי בבית חולים קפלן תקופת הסתגלות כדי לקבל את הרשיון. ארצה לא עבדתי
  .יש לי שלושה נכדים שגרים באשדוד. בתי עדה עשתה קורסים של הנהלת חשבונות

  

 


	                                          "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 



