
 

“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:   עמנואל Фамилия: שינדרמן    

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичья фамилия:  -           
                                              

Фамилия до войны:   שינדרמן 
 
 

Год рождения: 
43.1.1.02 

Пол: 
/ Ж М                                                           

Имя до/во время войны: אל עמנו   

Страна рождения: 
 ברית המועצות

                                                             

                                                       :Место рождения (город, область)   חרקוב
 
 

Имя и девичья фамилия матери: ליה    
 

Имя отца: יעקוב    

Страна проживания:                           ברית המועצות 
                        

                  

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

 

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: 

 פרם, מולוטוב 1.24 1.21

 מוסקבה 1.21 1.24

   

   

Откуда прибыли:                                                  
מוסקבה                   

Год репатриации в Израиль: 
41.3..1... 

 

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


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 

 .1.02אני נולדתי בעיר חרקוב בשנת 
 שותפת בבניין ,שבו היו גרים עובדים של החברה שבה אבא שלי עבד.אני והמשפחה שלי גרנו בחדר בדירה מ

 אמא שלי, ליה, עבדה כמנהלת חשבונות. גם אבי, יעקוב, עבד באותו תחום.
 לא היו לי אחים ואחיות, אני הייתי ילד יחיד במשפחה.

 -חרקוב. סבא בגלל שההורים שלי עבדו אני רוב הזמן הייתי אצל סבא וסבתא )הורים של האמא( שגרו גם ב
 מרים,  היו יהודים אדוקים. לסבא אפילו היה תפקיד כלשהו בבית הכנסת.–ליבהבר, וסבתא 

 במשפחה שלנו דיברו על החגים היהודיים, אך לא חגגו אותם.
 אבא ואמא דיברו ביידיש. עם הזמן אני התחלתי להבין את השפה.

 צימעס.ה את  ממאכלים של אמא אני זוכר
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): 

ברחנו מחרקוב בגלל שכבר התחילו הפצצות והיה מובן שיכבשו את העיר. אספנו דברים  ונסענו ברכבת  1.21ב 
דבותי של הגנת העיר. איתנו נסעו גם אישה של אח  של למוסקבה. אבא לא נסע איתנו כי הוא היה בשירות התנ

ישראל, נשאר בחרקוב והיה צריך להצטרף אלינו יותר מיוחר יחד  –מיכאל )האח של אמא  -ראיה, ובן שלה  –אמא 
עם סבא וסבתא(. הרכבת שבה נסענו נסע לכיוון האורל. רוב הנוסעים היו ממפעל המטוסים של עיר חרקוב. הגענו 

ק''ם  מהעיר. קיבלנו צריף עם חדר אחד ובו עוד  14ומשם לקחו אותנו למקום שהיה נמצא במרחק של  לעיר פרם 
חמש משפחות.  אמא שלי  מצאה עבודה כמנקה. אני הייתי נמצא אז לבד בבית. אני זוכר, בעיקר את התחושה של 

 רעב.
חלב  –א היו כסף. גם דבר מעניין בשוק היו משתמשים בצורת החלפה שנקראת סחר חליפין, כי לאנשים כמונו ל

אבא ברח מחרקוב והצטרף אלינו. הוא מצא עבודה במפעל לפי  1.21שם היא נמכר בצורת הקרח. בסוף של שנת 
מנהל חשבונות. בעוד כמה זמן הוא קיבל צו גיוס. אמא תפרה לו שקית משמיכה, אספה לו דברים  –המקצוע שלו 

ם ברגל ללשכת גיוס שבעיר. זה היה בחורף. מאוד בכינו, לא רצינו להפרד שוב. פתאום בלילה ק" 14והוא הלך 
 . 23אבא חוזר, לא קיבלו אותו לשירות צבאי כי הוא היה כבר מעל גיל 

 
כאשר אח של אמא  חזר בלי סבא וסבתא, אמא מאוד התאכזבה כי היא הבינה מה קרה איתם. הוא לא היה יכול 

כשנסענו לחרקוב אז שכנה  .1.2היה הולך ברגל והם לא היו מסוגלים ללכת הרבה.)יותר מיוחר ב לקחת אותם, כי 
סיפרה לנו שיום אחד לקחו את סבא וסבתא שלנו עם כל הדברים שלהם יחד עם עוד הרבה יהודים ושרפו אותם 

 באחד הבניינים של מפעל(.
 

ביר אותנו למוסקבה ,לא שאלו אותנו האם אנחנו בקיץ החליטו לחלק מפעל שבו  אבא עבד לשלושה חלקים ולהע
רוצים לנסוע לשם. מוסקבה אז הייתה תחת הפצצות חזקות. אח של אמא עם משפחתו העוברו לסרטוב )בגלל 

 ההפצצות שהיו שם הם עברו אחר כך לפנזה(.
ילה בשדה. עד למוסקבה נסענו כחודש ברכבת משא. כשהגענו למוסקבה, רכבת נעצרה והורידה אותנו לקראת ל

אך לא ידענו איפה אנחנו נמצאים ואז המטוסים של נאצים התחילו להפציץ אותנו. יום אחרי זה לקחו אותנו לאולם 
של מועדון של המפעל. לא ידענו למה אנחנו מחכים.  אז הגיעו והודיעו לכל הגברים שילכו לחפש עבודה במוסקבה. 

מכים שלו מהכיס. היה  מסוכן מאוד להיות במוסקבה בלי אבא נסע לחפש, ובזמן הנסיעה גנבו לו את כל המס
מסמכים באותו זמן. אבא שלי חשב והחליט ללכת לתחנת המשטרה. למזלו המסמכים שלו היו כבר שם.  בסוף 
אבא מצא עבודה במפעל כעובד רגיל. קיבלנו חדר ממקום עבודה חדש של אבא. אמא גם מצאה עבודה כמנהלת 

הלכתי לכיתה א', אך אחרי שלמדתי כמה חודשים, הורים שלי החליטו שעדיף שהשנה  חשבונות בחדר אוכל. אני
אני אהיה בבית ואתחיל לימודים בשנה הבאה. הסיבה לכך הייתה שגרנו בבניין שבו היו הרבה גנבים והורים לא 

 רצו להשאיר דירה ריקה כשהם בעבודה.
א ניו תקנים. אני הלכתי לבית הספר. הורים שלי ביקשו והמקלחת בה ל מאוחר יותר קיבלנו דירה משלנו, השירותים

מנהל של בית הספר לקבל אותי לכיתה ב' למרות שלא סיימתי  את כיתה א'. המנהל הסכים לנסות, ואני סיימתי 
  שנה  עם ציונים מצוינים.



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

חמה )אני אז הייתי בכיתה ד'(. אבא שלי היה בבית חולים אחרי התקף לב. איתנו בדירה הסתיימה המל 1.21ב
פרידה, שהייתה לומדת באוניברסיתה במוסקבה. הייתה לילה, ואני  -באותו זמן הייתה גרה בת דודה של אבא 

נו לחרקוב.  פתאום שומע שפרידה צועקת "דודה ליה, דודה ליה, מלחמה הסתיימה".  עם סיום המלחמה לא חזר
את אבא ואת אמא שלי פיטרו מהעבודה והם היו צריכים לחפש מקום עבןדה חדש. אמא מצאה עבודה כמנהלת 

 חשבונות בבית הספר שבו אני למדתי. 
שנים בבית הספר, התחלתי לחשפ מוסד לימודים שהיה מוכן לקבל יהודי. מצאתי אוניברסיטת  13אחרי שלמדתי 

"מתמטיקה ופיזיקה". הרבה זמן חיכיתי ולא קיבלתי תשובה. ברגע האחרון הבנתי  הפלדה והגשתי מסמכים לחוג
שאם אחכה עוד יכול להיות שלא אתקבל לשום מקום, אז לקחתי את המסמכים שלי משם והגשתי אותם 
לאוניברסיטת כרייה. קיבלו אותי לשם. אחרי שאני סיימתי לימודים שלחו אותי לעבוד לדונבס לשנה. לאחר מכן 

 אבא שלי מת.  .1.1חזרתי למוסקבה. ב  .1.1שנת  ב
אני התחלתי לחפש עבודה, היה מאוד קשה למצוא משהו בגלל שהייתי יהודי ולא רצו לקבל אותי לשום מקום עד 

 שלא מצאתי מקום אחד שבו היו מקבלים יהודים.
בעוד שלוש שנים נולד לנו בן אני התחתנתי עם אישתי ) הכרתי אותה במקום העבודה שלי(. קיבלנו דירה.  .1.9ב 
 לאוניד. –

אני החלטתי לעלות לארץ כשהבנתי שבעבודה שלי יכולים לתת לי אישור יציאה לחו''ל )לפני זה לא יכולתי לקבל 
 אישור כי היה לי סיווג(.

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

עליתי לארץ. הגענו במטוס. גרנו בחיפה. אני התחלתי לעבוד כמורה בבית הספר להנדסאים בטכניון,  ...1בשנת 
 אחרי שאני ואשתי סיימנו אולפן. 

 ייס לצבא לשנתיים, בגלל שהוא כבר היה נשוי. הבן שלי סיים תואר ראשון בטכניון ואחרי זה התג
 אישתי עבדה בחברת כוח אדם.

 יש לי כבר נכד. המשפחה של הבן גרה בנתניה. 
 עכשיו אני כותב מאמרים לעיתונים. 

 .לדור הבא אני רוצה לאחל לאהוב את ארצנו ולאולם לא לחשוב לעבור למדינה  אחרת

 

 

 

 
 

Пожалуйста, oтправьте свой рассказ по электронной почте: 

Ledorot@pmo.gov.il 
 

 

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону: 

8840* 

 

Пожалуйста, заполните свои данные в приложениии и поставьте подпись, чтобы 

разрешить публикацию своей истории на нашем сайте. 

 

приложение высылайте по факсу:  

 34-1931302 

 

mailto:Ledorot@pmo.gov.il
mailto:Ledorot@pmo.gov.il

