
 

  "ְ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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  ליובוב  ציבלמן

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

     Rozenshtein  רוזנשטיין  רוזנשטיין 
:       מין   :לידה תאריך  :ו בתקופתההמלחמה א שם פרטי לפני   בלועזית

     Liubov   12.09.1937 נ / ז     ליובוב  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Donets'k אוקראינה  דונצק 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  רוזה אלטמן  רפאל
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( עלהב/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Donets'k  אוקראינה  דונצק 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

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

 פרונזה -קירגיזיה 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 פרונזה 

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1994   
  
  
  

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(

סבתא שלי . למדה בבית ספר היא .1932-נולדה בשיש לי אחות גדולה ממני  . הייתה פקידה בארגוןיאמו עבד במפעל יאב
 . כשהמלחמה התחילה4הייתי בת  .בדונצק, עירה היו גרות ביחד באותה תיודוד

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
י לא יהוד/ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
את אבא לא לקחו להילחם מכיוון שהוא היה  . לקירגיזיה)אווקואציה(עברנו פינוי הורים ואחותי ה,  אני– כל המשפחה 1941-ב
נסענו ברכבת שמיועדת . אחר כך הוא הצטרף אלינו. שביםאת התו  לעזור לפנותותוכשהתכוננו לברוח מדונצק לקחו א. ולהח

בפרונזה  .וסבלנו מרעבא היה אוכל  ל.שם עבדנו בכל מיני עבודות בחקלאות. הגענו לקירגיזיה לעיר פרונזה .להעברת חיות
 .גרנו עד סוף המלחמה

  

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

 אימא .אבי נפטרזמן מה אחר כך . בית ספרב התחלנו ללמודאני ואחותי  .כשהמלחמה הסתיימה חזרנו כל המשפחה לדונצק
 .וקדםאחותי כמובן סיימה את הלימודים יותר מ. אני ואחותי סיימנו אוניברסיטה לרפואה בדונצק .לעבוד במפעל מזוןהחלה 

עבדתי בתור רופאת . הגעתי לסטאטוס של הרמה הראשונה ברפואה .אחראית על בריאות של הפועליםכעבדתי בבית חולים 
. 1960-נולדה בש, בת אחתיש לנו .  כמהנדסבעלי עבד בבנייה. 1959-התחתנתי ב .1994 -1960בשנים עבדתי . גרון-אוזן-אף

 .1990- עבדה בתחום הבנייה עד שעלתה לישראל עם משפחתה ב ובמהשך הייתה תלמידה מצטיינת במכללה המקצועיתהיא 
  

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

, ל השנים האלו עד שנעשתי חולהעבדתי כ. בתור מטפלתו,  לעבוד בניקיון התחלתי.בחולוןוהתמקמנו  1994- בצהעלינו אר
גם וטא רחובות אהיה מט, בעלי גם עבד בניקיון .עכשיו אני נמצאת בהשגחה של הרופאים כיום .ן שדט שנים גילו לי סר3לפני 

בניקיון תחילה  עבדה יבת .בר ניתוח לב ונמצא תחת השגחה של רופאיםע,  לבף שנים קיבל התק5לפני . חילק עיתונים
וסטל בבת האני ובעלי קיבלנו חדר ב .היא גרה עם משפחתה בחולון.  במקצועעובדתוכיום נהלת החשבונות למדה הובהמשך 

 .טכנולוגיה-נכדה סטודנטית באוניברסיטת בר אילן בחוג ביו ה.11בן , ונכד, 22בת ,  יש לנו נכדה,אנחנו עוזרים לנכדים. ים
 . להיות יחד עם הנכדיםי אוהבת אנ.יםחוננהנכד לומד בחולון בבית ספר לילדים מ

  
  
  

  אולה בולגקובה: ראיון
  2009ספטמבר . בת ים

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "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 



