
  

“ ЛЕ-ДОРОТ” 
Истории живущих в Израиле евреев, уцелевших в Шоа 

 

Опросный лист уцелевшего в Шоа 
Собрать и сохранить истории людей, уцелевших в Шоа, это один из основных путей 

увековечить трагедию и передать знание о ней потомкам. Свидетельства уцелевших в 
Шоа важны и для историков, и для новых поколений, которые из отдельных личных 

Историй смогут воссоздать цельную картину Шоа. Каждое свидетельство имеет 
большую национальную, научную и образовательную ценность. Истории будут  

опубликованы в интернете по адресу: www.ledorot.gov.il 
Заранее благодарим Вас за участие. 

 
Ваша фамилия и имя в настоящее время 

(на иврите, как записано в удостоверении личности)                                   

Имя: יורי    Фамилия:  משקו 

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичья фамилия:          
                                               

Фамилия до войны:                                 משקו 
  
 

Год рождения:  
02.08.1934  

Пол: 
/ Ж М                                                          

Имя до/во время войны: יורי     

Страна рождения: ברית המועצות    
                                                              

                                                      :Место рождения (город, область)   דנייפרופטרובסק
  
 

Имя и девичья фамилия матери:  
   יה פוסטלניקובהסופ

  

Имя отца: מיכאיל    

Страна проживания:   
                                                 ברית המועצות

                   

Постоянное место жительства до войны (город, 
область):   נובומוסקובסק 

  

Член партии/организации: 
   

 

Профессия до войны:  
                                 

 Образование до войны:  
 ---  

Во время войны (22/06/1941-09/05/1945гг) находился/лась на оккупированной территории (гетто, 
лагерь, тюрьма, партизаны, спасение в лесу, по месту своего жительства или в других населенных 
пунктах, другое) и/или в эвакуации: 

                                                                                                               

От: До: Где находился/лась: 

   

   

   

   



Откуда прибыли:                                            אורל   
       

                   

Год репатриации в Израиль:  
20.09.2000 

 
  

 
Расскажите о Вашей жизни в довоенные годы 
(Дом, в котором Вы росли, школа, друзья детства, чем занимались родители, родственники, 
праздники, блюда): 

 
просьба писать от первого лица 

  

הרבה ילדים בגלל שהיינו  הייתה עקרת ביתאמא  .1941בתפקידו הוא עבד עד . הוא היה ראש מחלקה. יאבא היה בנא

כל אחד קיבל , כשהורים שלהם מתו. אחים 2לאבא היו  ).1940(אדיק , )1938(אליק , )1936(ויטלי , )1934(אני : במשפחה

זה היה בית גדול עם חלקת  . בחלק השני של הבית ואנחנו נישארנו. ל אבא מכרו את החלק שלהםאחים ש. חלק בבית שלהם

  .אדומה גדולה וגן

  

אמא שלי ואחותה .  את ברוניה לקחו קרובי משפחה.הם בגיל מוקדם נישארו בלי הורים. מניה וברוניה: אחיות 2לאמא היו 

יפס של 'ממאכלים אני הכי זוכר צ .אבל היא כן ידעה אידיש. הם היו בגיל צעיר ולא קיבלו חינוך יהודי. מניה הגיעו לבית יתומים

  .1938אחי ויטלי מת בשנת  .אבא שלי וצלי אש של אימא

  

Расскажите о Вашей жизни во время войны 
(арест, депортация, гетто, лагеря; места укрытия или фальшивые документы; деятельность и 
должности в Юденрате/молодежных движениях/подпольных организациях или в партизанских 
отрядах; участие в побеге/сопротивлении/военных действиях; вынужденная эмиграция, эвакуация; 
помогали ли Вам люди или еврейские/нееврейские организации во время войны):  

  

פתאום . הלכנו איך השכן שלנו מוריד מים לתעלה. היה גשם. הלכנו לגן אני ובן של דודה מניה.  באותו זמן 7אני הייתי בן 

. הם עשו מקלט גדול . שכנים שלנו התחילו לחפור אדמה כדי לעשות מקלטים".  התחילה מלחמה: "ואמרה הגיעה דודה מניה

ו בסרט על אלכסנדר כמ,אני כשהייתי קטן חשבתי שנאצים היו  .כשבלילה היו מטוסים נאצים היינו מסתתרים במקלט הזה

  .ראיתי הרבה פליטים ומכוניות עם חיילים שנסעו לכיוון חזית המלחמה .בקסדות עם קרנות, נבסקי

  

אני הייתי אחראי על להכיח . וסוס) פייטון(הם הגיעו עם עגלה . אני זוכר שאצלנו עצרה משפחה עניה של יהודים ממולדובה

השכנה שלנו רצתה שנברח ולקחת את , כשהתחילו להפציץ את דנייפרופטרובק .הם גרו אצלנו בערך שבועיים. את הסוס הזה

המשפחה הזאת נסעה והשאירה לנו .  החלטנו לברוח, ממולדובהאך כששמענו סיפורים של משפחה . החלק שלנו של הבית

  . את הסוס ונסענו לתחנת רכבתלקחנו . אבא אמר שנסע עם רכבת של מפעל שבו הוא עבד  . סוס ועגלה

  

שם היינו , טטרסטןבסתיו הגענו ל.סוכר, היה לחם, היה תנור להכנת אוכל. טוב שבדרך לשם לא הייתה לנו בעייה עם אוכל 

. אצל בעלת הבית הייתה עוד משפחה כמונו. בית גדול מעץקיבלנו . לקחו אותנו לכפר. מחליפים מוצרים שהיו לנו לאוכל ביתי

ואז הסתבר שהיא הייתה חולה  בשחפת . יא תמיד הייתה משחקת עם אליקה. הוא היה עובד במפעל והיא הייתה בבית

  . החליף לו אקליםלרופאים אמרו שצריך .  והדביקה אותו

  

אמא נסעה . אמא השאירה את אליק ואת אדיק בבית חולים. טומפובסקינסענו לאזור  1942אמא לקחה את כל הילדים ובקיץ 

אמא לקחה . אמר לה שצריך לברוח) הוא היה יהודי(מנהל של אימא . שם כל הקיץגרנו . לקולחוז ושם מצאה עבודה ככלכלנית

הבית שהיה לנו , אבא פגש אותנו. אליק כבר הרגיש לא טוב. היינו בדרך חודשיים והגענו לאורל .את כל הילדים ונסענו ברכבת

שם אכלתי טוב . אותי לבית מרגועהורים שלחו . אני מאוד טוב זוכרת הרגשת רעב. היה מאוד קשה. אליק מת. היה גרוע

. כשחזרתי משם  הלכתי לבית הספר. הבאתי הכל לאימא, אף סוכריה לא אכלתי. אני זוכר שהיינו מקבלים סוכריות. מאוד

אמא שלנו בגלל החינוך שלה בבית יתומים ידעה להשיג כל מיני . בהפסקה גדולה היינו מקבלים כוס תה  ולחמניה קטנה

   . כי תמיד היינו עוברים ממקום למקום, בבית הספרהיה לי תמיד קשה .  ו מתים מרעבאז לא היינ. דברים

  



קיבלנו מכתב משכנים שלנו שהבית שלנו , נובומוסקובסקכששיחררו את  1944בשנת  .נלדה לי אחות ולנטינה 1942בשנת 

ואח  ורה'ז -עה אח הקטן של אבא הגי 1945ב . היה לנו גם עז. אמא נסעה לדנייפרופטרובסק והביאה חזיר שחור .לא הרסו

  .ואז הודיעו על סוף המלחמה, אכלו ושתו –הם כולם ישבו ביחד . מיטיהשלו 

  

Расскажите о Вашей жизни после войны и до репатриации в Израиль:  

  

למדתי בכיתה  אני כבר .חדרים 3קיבלנו בית בעל  . אמא עבדה בחברת חשמל .אבא היה מנהל מחלקה. נסענו שוב לאורל

למרות הכל אני . טרנגולים, היו לנו פרה. הייתה גם מנקה ומבשל. אני אחרי בית הספר הייתי מטפל באחים הקטנים. 'ה

אחרי שסיימתי בית הספר ). 1954שנלדה ב, לולנטינה ולנטליה(החיבורים שלי אחר כך היו קוראים לאחיות שלי . למדתי טוב

היה קשה להתקבל אך ידעתי  . יברסיטה לפי מספר האוטובוס הראשון שיגיעה לתחנהשם בחרתי אונ. נסעתי לסברדלובסק

  . היא למדה באוניברסיטה בחוג לביולוגיה, אמה –הכרתי אישתי . סיימתי אוניברסיטה. היה לי בסיס טוב –כימיה מאוד טוב 

  . ותכי לא היו מספיק מעונ, גרנו בדירה שכורה. אחרי זה התחתנו. שנים 3היינו חברים 

  

 .בהתחלה היה מאוד קשה. במכרה אני התחלתי לעבוד. בהריוןאמה כבר הייתה , אחרי סיום הלימודים בחרתי לנסוע לאורל 

אני קיבלתי . הם שנה היו אחרי זה עם נכות. עבדתי עד שבמכרה ששם אני הייתי אחראי שני אנשים נקברו מתחת לאדמה

היו לי . שעזרה לסגור את העניין) שעבדה בבית משפט(מקרובי משפחה י טוב שהייתה משה. הייתי צריך להכנס לכלא, משפט

  ).1972(וסבטלנה ) 1961(מרינה: ילדות 2כבר 

  

שם . אמרו שכדי לעבוד בנובומוסקובסק. כשהגעתי אמרו לי שתנאיים במכרה גרעוים.  עברתי לעבוד במכרה אחרת בדנבס

הייתי אחראי במכרה עד שהיא לא . החלטתי לבקר אותם –אישתי  משם היה קרוב להורים של). מיטיה(היה גר אח של אבי 

סיימתי  2000באביב  ). שנים במכרות 40כ "סה(ככה עבדתי עד פנסייה . קיבלתי תפקיד של מנהל במכרה אחרת. נסגרה

  .כבר הייתה עם המשפחה שלה בארץ ושכנעה אותנו לעבור לגור לשם) בת שלי(מרינה . לעבוד ובספטמבר עליתי לארץ

  

Расскажите о Вашей жизни в Израиле 
(Ваши ощущения по приезде в Израиль, общественная и культурная деятельность, семья, которую 
вы создали, напутствие для следующих поколений):   

  

' רח( סענו לחיפה לבת שלנו ולבעלהנ. קיבלנו תעודת זהות. כשהגענו לארץ לבן גוריון העובדים  קיבלו אותנו מאוד טוב

בעל  . חניתה' אישה אחת מאולפן עזרה למצוא לנו דירה ברח. גרנו ביחד חצי שנה והחלטנו לעבור לדירה אחרת.  )ניסנבוים

שנים ועברנו לדירה שאנחנו גרים בה  8גרנו שם . אחר כך עברנו לדירה באבא הלל סילבר .הדירה לא היה מתייחס אלינו טוב

  .הבעל של הדירה היה בן אדם טוב. בגלל שבעל הדירה רצה למכור אותה ,עכשיו

  

, גלל הזיכרוןב, כניראה, בעברית אני עדיין לא מדבר . מסתכל טלוויזיה, מטייל בחוץ עם כלב,בזמן הפנוי אני קורא ספרים 

  )בת שלי( סבטלנה . 28בר בת היא כ). של מרינהבת (יש לי פה נכדה . מרינה עובדת כסייעת שיניים. שעכשיו כבר לא טוב

, לדור הבא אני רוצה לאחל לדעת הסטוריה של הארץ .)10בת (יש להם בת אווה .  בעלה בצבא. יש לה עסק. לבינסק'גרה בצ

  .ללמוד טוב ולכבד את הדור שלנו

 
  2014אפריל , חיפה , אליזבטה סורוקינה: ראיון

 
 
 

 
 

 


