
 

  "ְ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

  רוזנבאום :שם משפחה
  

  מיליה :שם פרטי

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

          רוזנבאום: המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Rozenbaum בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                    מיליה    :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Milya בלועזית
ז     נ /                                     

 :לידה תאריך
23.6.1941  

  אוקראינה :ארץ לידה  ורניי אוסטרוב'צ  ): מחוז, ישוב( מקום לידה  בלועזית
                                                                                                   

  זביל :של האב שם פרטי  יהברנ :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

                 ורניי אוסטרוב'צ: לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  אוקראינה :ארץ המגורים                          בלועזית 

                     
 

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

  קזחסטן, מבול'ג ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? נותהאם היית במח

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

 ?מחנהשם ה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1999 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  

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


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  ב בגוף ראשוןנא לכתו                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  . וסבי מצד אמי גר איתנו בבית, להוריי הייתה רק אחותי. הוריי היו מנהלי חשבונות במקצועם. המשפחה שלי גרה באוקראינה
  .אבי נלקח לצבא להלחם בגרמנים ולא זכה לראות אותי נולד, היום שבו נולדתי, יום לפני תחילת המלחמה

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

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

   ):ועצותממרכז ברית האווקואציה ל/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
הפיצוצים של ". כנסיה הלבנה"התחבאנו ב. באמצעות סוסים לקייב, ביוזמת אבי, ביום השלישי של המלחמה אירגנו לנו בריחה

והמשכנו את הבריחה ברכבת , הגרמנים הגיעו גם לשם. ואז המדינה ארגנה לנו בריחה ברכבת לסטלינגרד, הגרמנים הגיעו עד לשם
  .כל תהליך הגירוש והבריחה לקח כחצי שנה. זחסטןמבול שבק'עד ג

אבל בדרך מצאו אותם , כל משפחת אבי ניסו גם כן לברוח באמצעות סוסים. סבתי וסבי מצד אמי, אמי, אחותי, היינו אני התינוק
, יש מבני משפחתי א42 שם נורו ".גברדייסקיה"לבסוף לקחו אותם לבור הריגה בשם . ורניי אוסטרוב'הגרמנים ולקחו אותם לגטו צ

שממנה הבנתי את גורלה וסיפורה של , 14ידוע לי שבמקום זה ניצלה רק ילדה אחת בת .  אלף איש30ובסך הכול ירו וקברו שם 
  .במקום יש כיום אנדרטת זכרון. משפחתי

אמי . רנו את זה בשלוםבהיותי תינוק חליתי במחלה קשה מאוד אבל עב. קיבלנו כסף מאבי שהיה אז בצבא, חיינו בקזחסטן בעוני רב
הוסיפה לזה שאריות תפוחי אדמה ,  היא הביאה את השאריות הביתה.לפעמים השיגה שאריות אוכל ושומן במטבח שעבדה בו

כך אמי נלחמה על כל שארית אוכל בשביל . היו שמים אותה בכלא,  בגנבהכי אם היו תופסים אותה, הדבר היו מסוכן. ובישלה מרק
ירקתי אותו , כשנתנו לי לטעום את השוקולד. דבר שהיה נדיר בעוני שחיינו בו, אמי השיגה שוקולד, 1943נת בש, פעם אחת. ילדיה

  .כל הילדות הייתה בתנאי עוני של הגירוש והמלחמה. כי מעולם לא טעמתי
  

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

  .ורניי אוסטרוב' חזרנו לעיר צ1944ובשנת , הרוסים גירשו את הגרמנים מאוקראינה
עד שסילקו אותם ישנו .  עצרו אותם- בגלל שהם עזרו לנאצים. אך כבר גרו שם אנשים אחרים, הבית שלנו לא ניזוק מהמלחמה

במשך , בהתחלה זה היה רק לחם ומים. נו בעוני רב וקיבלנו אוכל בכרטיסי מזוןחיי, עד שהממשלה קמה על הרגליים. בחורף באסם
וזאת הייתה הפעם הראשונה שהוא ראה , 1945 אבי חזר בתום המלחמה בשנת .אמי המשיכה לעבוד גם בתקופה זו. שלוש שנים

  .אותי
  .עם אשתי זויה ונולדה לנו בת בשם אינה התחתנתי 1967בשנת . קיבלתי תואר מהנדס אלקטרוניקה, עם השנים  גדלתי והשכלתי

  .ולכן יצאתי לפנסיה מוקדמת,  שנה בעבודות בניין צבאיות27עבדתי 
  

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

כולל , עבדתי בעבודות מזדמנות. הגענו לנתיבות כי שם גרו אחותי ואמי. והנכדיםבתי אינה ,  עליתי לארץ עם אשתי1999בשנת 
  . כיום אני גר בדיור מוגן עם אשתי .נקיון רחובות

  

 


	                                          "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 



