
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                              

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  דוזורץ :שם משפחה

  

  יבגניה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

        אויבין  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
                                              

 :שם נעורים

   בלועזית                                                   יבגניה       :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין

 נ/ ז    
 6.6.1927 :לידה תאריך

   אולגופול  ): מחוז, ישוב( ידהמקום ל

                                                              

  בלועזית
                                                           

  אוקראינה :ארץ לידה

 
  ינטה קוטלר :שם פרטי ושם נעורים של האם  דוד :של האב שם פרטי

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

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                      אולגופול:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  האוקראינ :ארץ המגורים                                           בלועזית

  
 

   :המלחמהמקצוע לפני  שש כיתות: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
 גטו אולגופול      ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  ?      לו ומתיאי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                    אולגופול:                     מקום  השחרור
 

 3.1944:  תאריך השחרור

  אולגופול ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
  

  

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1991 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
שש  למדתי בבית ספר חילוני. אך אמי הדליקה נרות והתפללה, התושבים לא היו דתיים. שתי בנות ובן –היינו שלושה אחים 

  .בישוב היו גם יהודים וגם אוקראינים. כיתות

  
  קורותיך בזמן המלחמה י על /נא ספר

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

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, כפייהבהגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 
אנשים נהגו . היו מקרים שלקחו אנשים מהגטו וירו בהם מחוץ לגטו מעל בור. גירשו אותנו מבתינו ושמו בגטו עם גדר תיל

ומנים טובים היו ר. מי ששמר על הגטו היו רומנים. היהודים בישוב והאוקראינים היו ביחסים טובים. לזרוק לנו לחם מעבר לגדר
  .מכרים שלנו מתו בשואה מרעב אך המשפחה שלי שרדה. היינו אוכלים פרחים. והיו שלא

  

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

המצב . יש לי בן ובת. 22עבדתי כמזכירה בבית משפט והתחתנתי בגיל , הלכתי לבית ספר. אחרי המלחמה נשארתי לגור שם
מי שרצה להתפלל התאסף בבית , לא היה בית כנסת בישוב. באולגופול היו יהודים אך הרוב היו אוקראינים. הכלכלי היה בינוני

  .פרטי

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, בורית או תרבותיתעילות ציפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  .אצל הבן יש שני ילדים וגם אצל הבת יש שני ילדים. גרים באשדוד. החלטנו לעלות כי אנו יהודים ורצינו להיות במולדת שלנו

  
  

  
  'ילנה גורביץ: ראיון

  2009ספטמבר . אשדוד

  
  אלינה נאור: עריכה

  

 


