
 

  "ְ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

  לזובסקי :שם משפחה
  

   אידה:שם פרטי

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

         מינדיוק :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Mindyuk בלועזית
                                                                                   

   מינדיוק:שם נעורים

:       מין                    אידה     :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Ida בלועזית
נ/    ז                                       

 :הליד תאריך
30.12.1932  

  ב'ברדיצ   ): מחוז, ישוב( מקום לידה Berdichev בלועזית   אוקראינה:ארץ לידה
                                                                                                   
   לב:של האב שם פרטי  חיה :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                             ב'ברדיצ:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע        Berdichev   בלועזית   אוקראינה:ארץ המגורים

                     
 

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

    יקיסטן'צפון קווקז וטדג, אוקראינה):  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
  
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1997 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  
  

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


 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, עצר וגירושמ: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמהאווקואציה למרכז ברית /פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

  .אמא יצאה לעבוד ואבא גוייס למלחמה. הייתי בת תשע או עשר. עם פרוץ המלחמה הפסקתי ללמוד
  .מעולם לא חזרתי ללימודים. לדאוג להם ולטפל בהם,  אחיי ואחיותיי3נאלצתי לשבת עם , בתור הבכורה

לחם ? אבל מה זה עזר.  רובל1000יבלה ק, ששירת בצבא, עבור אבא.  גרם לחם בתמורה לעבודתה600אמא עבדה כדי לקבל 
  .אבא נהרג במלחמה.  רובל3000בשוק עלה 

  .הוציאו לי רסיסים קטנים מהרגל. בזמן ההפצצות הראשונות נפצעתי ברגלי ואושפזתי בבית חולים
רק נתנו לנו . כלוםבלי , בלי שפה. יקיסטן'כך גורשנו הלאה לקווקז ואז לטדג. רק לשרוד, לא חשבנו על כלום, לא דאגנו למסמכים
  .זה היה לנו, שם מקום לחיות

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
אני לא , בריםאני משתדלת להתקרב לאנשים שמד. השמיעה שלי הידרדרה. אין מי שיעזור למלא טפסים כאלה, קשה עם השפה

  . אבל אין כסף, צריך לקנות מכשיר. מוכנה עדיין להגיד שאני לא שומעת טוב
בגלל זה אני . נשארו לו עוד חמישה חודשים לשחרור. בפיגוע של מחבלת מתאבדת במחסום, הנכד שלי נהרג לפני חמש שנים בצבא

  .ביום ההולדת שלו ובאזכרותכדי שנוכל לבקר את הקבר של הנכד שלנו , ובעלי רוצים להשאר ברחובות
  .יש לנו עוד בת. 40ן בהיותו בגיל יקיסט'הבן שלי נהרג בטדג

  

 


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


