"לְ דֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי :ברטה

שם משפחה :זוסמנוב

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

שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה :גנצביץ
שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה:

בלה

מקום לידה )ישוב ,מחוז( :דנפרופטרובסק
שם פרטי של האב :אבא

בלועזית Ganzevitsh

שם נעורים:

בלועזית Bella

מין:
תאריך לידה:
ז  /נ 20.1.1931
ארץ לידה :אוקראינה

בלועזית

Dnepropetrovks

שם פרטי ושם נעורים של האם :רחל

שם פרטי של האישה/הבעל )אם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה(:
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה  :דנפרופטרובסק
השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה :יסודי

בלועזית

Dnepropetrovsk
מקצוע לפני המלחמה:

שם נעורים של האישה:
ארץ המגורים :אוקראינה
חבר בארגון או בתנועה:

מקומות מגורים בתקופת המלחמה )ישוב ,מחוז ,ארץ( :קווקז ,כפר רקורד קווקז
האם היית בגטאות? אילו ומתי?
האם היית במחנות? אילו ומתי?
מקום השחרור:
האם שהית במחנה עקורים? שם המחנה?
מקומות/מחנות בדרך לארץ:

תאריך השחרור1.11.1944 :
לאן עברת/חזרת לאחר השחרור )ציין מקום(?
שנת עליה1990 :

שם האנייה )אם עלה בדרך הים(:

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
נא לכתוב בגוף ראשון
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:
עד גיל  10גרנו בעיר דנפרופטרובסק .אבי ואמי עבדו יחד באותו מפעל .אחי ,הגדול ממני בשלוש שנים ,ואני למדנו בבית ספר.
יש זכרונות טובים על הילדות לפני המלחמה.
נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)ציוני דרך :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים
ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי
סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה ,פינוי/אווקואציה למרכז ברית המועצות(:
ביוני  1941פרצה המלחמה .הגרמנים התקרבו לעיר דנפרופטרובסק .בחודש אוגוסט עזבנו את העיר וברחנו מזרחה .הפינוי היה
קשה ,לא ידענו לאן ללכת .נסענו ברכבות ובטרמפים ,עד שהגענו לקווקז .שלחו אותנו לכפר ,שם אמי עבדה קשה בשדות .סבלנו
מתת תזונה וחוסר תרופות .אני חליתי ולא היה בית חולים באזור .היינו בכפר עד שנת .1944
אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
חזרנו לעיר שלנו בשנת  ,1944אך לא מצאנו מקום לגור .הדירה שלנו נתפסה ע"י אנשים אחרים .קיבלנו דיור זמני ואחר כך עברנו
לגור בדירה קטנה .למדתי בבית ספר יסודי ותיכון ,ואחרי זה למדתי בבית ספר לכלכלה .עבדתי במפעל גדול ככלכלנית .התחתנתי
אך בעלי נפטר בשנת .1980
נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
בשנת  1990עליתי עם משפחתי לארץ וגרנו בחולון .בשנת  1994הם נסעו לקנדה לצורך פרנסה )מחשבים( .קרובי משפחה בארץ
אין לי .מתגוררת בדיור מוגן ברמלה.

