
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים 

 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
   שרה:שם פרטי   דובוב:שם משפחה

  ת השואהפרטים אישיים לפני ובתקופ                                  
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

   בלועזית                                                דובובשם משפחה       
 dubov|:                                         לפני המלחמה

 :שם נעורים

  בלועזית                                                       שם פרטי          
 sophie                                   |סופי:    לפני המלחמה

:      מין
 נ/    ז 

  תאריך
 06.10.1925:לידה

   בלועזיתמקום לידה                                                               
 nobozibkov, bransk                                 |ברנסק, נובוזיבקוב):        מחוז, ישוב(

  רוסיה:ארץ לידה

  שם פרטי
   בוריס:של האב

  שם פרטי ושם 
 זלטה פרלין:נעורים של האם

  ליאונידהבעל   /שם פרטי של האישה
 ):   נשואה לפני המלחמה/אם נשוי(

  שם נעורים
 :  אישהשל ה

  בלועזית                               לפני המלחמהמקום מגורים קבוע 
 nobozibkov, bransk                   |   ברנסק, נובוזיבקוב):         מחוז, ישוב(

   רוסיהארץ מקום
 :המגורים

  תואר אקדמי/השכלה
  כיתות8 : לפני המלחמה

  ס"תלמידה בביהמקצוע לפני 
 : המלחמה

  מקומות מגורים בזמן מלחמה                                                                                 
                                                                    )URAL(אורל , רוסיה, בלרסק):         ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                 ?                                      אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                          השחרורמקום  
 רוסיה, ברנסק, נובוזיבקוב

 05/1944 השחרור תאריך 

  האם שהית במחנה 
 ?איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
 ?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
  :בדרך לארץ

  שנת
 1999: העליה

  שם 
 :האנייה



  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: סותנקודות להתייח(
 8אני למדתי .  ואמא הייתה עקרת ביתבבית חרושתאבא עבד .  יש לי אח אחד ואחות אחת.ברנסק שברוסיה, נולדתי בנובוזיבקוב

  .כיתות בבית הספר והייתי בתנועת נוער

  
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: סותנקודות להתייח(

השחרור וחזרה , לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ותפקידים ביודנראט
קואציה אוו/פינוי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם; הביתה

   :)מ"למרכז ברה
 הגיעו הנאצים רכובים על סוסים ואני ומשפחתי 1941באוגוסט . 1941שם גרנו עד אוגוסט , בתחילת המלחמה הייתי בנובוזיבקוב

  .אמא תפרה לנו את המסמכים שלנו למכנסיים.  אנשים11היינו . הספקנו לברוח יומיים קודם לכן
אני הובלתי את . היינו בין שניהם ונפלו עלינו פצצות.  שני היה נמל תעופה עם מטוסיםמצד אחד הייתה רכבת ומצד, בזמן שהלכנו

  .אבי היה בחזית המלחמה. משום שהייתה חולה וזקנה, הסוס עליו ישבה סבתי ורק היא הייתה על סוס
 10 -9מדתי את כיתות ל, בלרצק, באורל. שם עלינו לרכבת משא שנסעה חאורל, עד שהגענו לעיר טולה,  מחוזות3עברנו ברגל 

  .היכן שייתרו טנקים, כ עבדתי בבית החרושת"ואח

  
  

   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות( 

  . שנים40למדתי הוראה ולימדתי לשון רוסית וספרות . לאחר שהנאצים עזבו אותה,  חזרנו לעיר הולדתי1944בשנת 
עליתי ארצה עם ילדיי , פטרלאר שנ. שם גם עבדתי כמורה עד מות בעלי. לינציק,  התחתנתי עם ליאוניד בעיר מגוריו1949בשנת 
  .בשלב זה כבר יצאתי לפנסיה. ונכדיי

  .ילנה ואולגה, אלכסיי, אנה:  בנות ובן3יש , אלכסנדר, לבן השני. ולדימיר יש בת בשם נטשה, לבכור. יש לי שני בנים
  .אני גרה באשקלון עם נכדתי אנה

  

                                  
  
 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
	נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



