
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  שאלון  לרישום קורות  ניצולי  השואה                        
  

  .לתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנח

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  ברומברג  :שם משפחה
  

  רוזה  :שם פרטי
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, והשאלה אינה נוגעת אלייך במידה                                  

  גרינברג           :שם משפחה איתו נולדתי
                                            

                                              בלועזית
 

  רוזה :שם פרטי איתו נולדתי
                                                      

   בלועזית
                                          
:                     מין

    נקבה
 :שנת לידה

1940  
  פול  'קרג :עיר לידה

                                                              

       בלועזית
                                           

  אוקראינה :ארץ לידה
 

  יפים גרינברג :שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  קלרה קופרשטיין :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                ופול     'קרג :מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

              

   בלועזית
                                         
  אוקראינה :המגורים ארץ

 
  : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  
 

  : מקצוע לפני המלחמה
  )  מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

  :חבר בארגון או בתנועה
  )  בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

      .אוקראינה, ויניצהמחוז , לופו'קרג:מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  )                שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 ופול'קרג
   בלועזית

                                                                                                                                                   

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                               

  בלועזית
  

                                                          :             המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 1944מרץ 

  במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
  )יהגרמניה ואיטל, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :שנת עליה

  
1990 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, תהמשפחה המורחב, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

 גדולה יאח, קלרה אמא, יפים אבא :נפשות 6היינו במשפחה  .באוקראינהמחוז ויניצה ביופול 'בכפר קרג, 16.3.1940- נולדתי ב

היינו . עקרת בית יאמו אבי היה מייצר ממתקים, בבית פרטיגרנו  .מכולם ואני הקטנה, אליזבט אחותי, ולדימירריו אחו מישה
  .ידישייברנו דבבית ו, ישראלחגי  חוגגים את

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

בהמשך  .לפני שהכניסו אותנו לגטועוד אחי מיכאל גויס לצבא  .יה פחד גדול מאודה, הייתי ילדה קטנה מלחמההכשהתחילה 

היו שומרים  והם שכולם יעבדודרשו הנאצים  .מא לעבוד בשדותיתי הולכת עם אהיואני , הכניסו את משפחתי לגטונאצים ה

  .לא יברחאף אחד שכדי עם רובים  עלינו

  

  ורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  י על ק/אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

עיר אודסה בעברתי לגור  1955-ב .שנות לימוד 7הלכתי לבית הספר וסיימתי  1947-ב .מלחמה חזרנו הביתההמה יכשהסתי

סאק יהתחתנתי עם א 1963- ב .שנה 26במקצוע זה עבדתי  שנות לימוד 10לאחר שסיימתי ו, לאחיות' והתקבלתי לקולג

- בו בבית חולים שהתמחה בבעיות עינייםעבדתי  1964-ב .בן סמיוןאחריה הו בת סוטלנהה :נולדו לנו שני ילדיםו ברומברג
  .עבדתי בקופת חולים עד שעלינו ארצה 1974

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, או התרבותית פעילותך הציבורית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  
כמו כן עבדתי בעיריית כרמיאל , עבדתי בכפר ילדים קרוב לעשר שנים .לעיר כרמיאל עם משפחתיוהגעתי עלינו ארצה  1990- ב

שאני מאוד אוהבת  ,שלוש בנים ובת, ארבעה נכדיםיש לי  כיום .אני הולכים לבריכה ומתאמניםבעלי ופנוי ה ניבזמ .70עד גיל 

  .את המדינהבכלל עיר כרמיאל והאני אוהבת מאוד את  .יתםוכייף לי א

  .לא ידע מלחמותמהם שלום ושאף אחד להם היה יש אני רוצה לאחל לדורות הבאים

  
  
  

  סמיון ברומברג, הבן: ראיון

  2013ספטמבר , כרמיאל

  


