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 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 

 :)מאכליםו במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים; ךחברי ילדות, , בית הספרהבית בו גדלתציוני דרך: )
 

 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

 

 .אוקראינה(, אודסה אזור היה זה המלחמה פרבומאיסק באזור ניקוליב )לפני בעיר נולדתי אני

 - מפעלים שלמים בדרך כלל פונו. פינוי היה לא כי ברגל ללכת צריכים והיינו קשה החלה הפצצה כאשר, בפרבומיסק גרתי

 יכולתם. רחו כמיטבוב הלכו האחרים וכל, מאורגן פינוי היה זה

 

 נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 
במחתרת, השתתפות זהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים במסתור או ב)גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, 

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

 

 העירים שעברנו. מה זוכרת לא אני כבר, הלכנו ברגל משם. קירובובראד באזור, קירח" "הר בכפר הייתה הראשונה התחנה

 היו מגרשים הם אז, לגדר יסינו להתקרב למקומות שבהם גרו אנשים, גם כאשר רק התקרבנונכאשר , בשדה ממש גרנו

 אבא. לא נתנו לנו לעצור שם למנוחה להעביר את הלילה – "אותכם נהרוג אנחנו אחרת, מכאן צאו" והיו אומרים: אותנו

נחשב לנכה מלחמה  הוא. ברגלו ונפצע 9191 במלחמה קודמת בשנת השתתף כי הוא לא גויס למלחמה הוא, שלנו הלך אתנו

 נשאר והוא נפטרה אשתו אבל, נשוי היה הוא. רס"ן היה בדרגת הוא אחיו של אבי גויס לצבא .מתאים היה לא וגילו כבר

. אשתו עם נשארו והילדים, למלחמה גויס הוא. תינוק עם אחרת אישה עם התחתן הוא, המלחמה לפני. ילדים שלושה עם

 . אלינו הילדים את ולקח הלך שלי אבא

 השבנו על עגלה. שהספקנו לאסוף, דברים על העגלה סוס, שמנו וקנה הלך הוא. כנהג עבד שלי האבא כי, עגלה לנו הייתה

 הוציא שלי אבא. 91 בת אז הייתי כנראה, כמוני הגיל באותו היה הוא - ונאום רוזה, שלי דוד בן - סנצ'קה: 5בני  את ילדים

 .ונשארו לחיות שם, בטשקנט גרו הם המלחמה אחרי, אז. מפרבומאיסק אותם מעיר והציל אותם

 .לטשקנט ככה בסופו של דבר הגענו. סחורהנות לקר עלינו לרכבת בגורלובקה זה דונבאס ורק –לעיר גורלובקה  הגענו ברגל

 היינו. ורטוב מלוכלך, חם מאוד היה. סחורה בקרונות נסענו אנו. מאוד קשה הייתה פינוי של למקום ברכבת הנסיעה

וקפצנו , הפצצה תחת נסענו. בדרך היינו תחת הפצצה .מים של טיפה הייתה לנו אפילו לא, נתנו לנו לאכול מאוד, לא רעבים

. עד סוף הפצצה ואז הייתה מתחילה לנסוע ללא צפירה ההפצצה רכבת עצרה הקרנות. בעת בחזרה לתוך רצנו ,מהקרנות

 .לחזור שלהם לא היו מספייקם ההורים אך ,היו נשארים בקרנות הילדים, נשארו רבים

 היא, לדודה מאוד להגיע רצו ילדים. אח של אבי של הראשונה אשתו  - שלנו אחות של דודה הייתה גרה, בטשקנט

 –שלה  םניהאחיי זה. הילדים את ולקחה לתחנת רכבת הגיעה היא, הזאת הדודה עם שהו יצרנו קשרכאי. המשפחה שלהם

 והם גרים בטשקנט עד היום., אותם שהצלחנו להוציאזה  ביותר החשוב הדבר, ובשבילנו הם קרובים, בני משפחה

נובואורגנצ', באזור  לאזור ספינה והגענו על עלינו, בסמרקנד. לסמרקנד ברכבת והגענו ואנחנו המשכנו בדרך שלנו

 חורזמסק.

היו קשים מאוד  חיינו. עיר נובואורגנצ' –יקיסטן 'טג היה זה, זוכרת שאני כפי, לחיות קשה מאוד היה, היינו במקום שבו



 

מצאו לי עבודה  מלחמהה של הראשונה בשנה. היה קשה למצוא עבודה. אחד בחדר יחד וגרנו חדר אשהוה פיא שכרנו, שם

 אח אחרי זה. אחת שנה במשך שם עבדתי ואני של מזכירה הדומה לעבודה זו הייתה עבודה ,של עוזרת של איזשהו מנהל

 יאוכד תסתיים ומתישהו לעולם תימשך לא שהמלחמה כתב הוא. לימודים להמשיך ושכנע מהחזית מכתב כתב שלי

וט' ואז  'ח סיימתי שם כיתה '.ח בכיתה ללמוד התחלתי. ללמוד הלכנו הצעיר ואחי ככה אני. ללמוד שהילדים ימשיכו

 .הביתה בדיוק חזרנו

 ממה שקיבלו אותנו הרבה יותר טוב, הם קיבלו אותנו באווירה טובה מאוד יקים'טגהתושבים המקומיים שם היו 

 יק'טג של בביתו גרנו. רוסים היו כולם בשבילם ,"יהודים" מיהם לחלוטין יודעו לא הם ראשית,. למולדת הביתה כשחזרנו

 ילדיהם ארבע עם והם עצמם, חדר לנו שלהם הם נתנו עוני למרות אבל, מאוד ענייה משפחתו הייתה. אקא איברהים - אחד

 ואמא יוסיק -הצעיר  אחי, אנשים: אבא 1 היינו, הרצפה על ישנו, אחד בחדר חיינו כולנו ואנחנו .האחרים חדרים בשני גרו

 .בנתניה גר שלי אח כיום. שלי

 מאוד ומהר חכם אדם היה הוא. סבון במפעל שלי מצא עבודה של תלמיד אבא, מאוד עניים כמובן, היינו אחד בחדר גרנו

 זוכר אני, אחד יום. לחזית היה מיוצר היה נשלחש מה כל, לחזית דרוש הסבון היה. סבון באופן עצמאי לעשות למד הוא

אחרי תאונה . נשרף כולו והוא גופרתית ונשפך עליו חומצה קרה במפעל עם משהו, בקרעים כולו הביתה רץ אבא שלי איך

שם  היו. עבדה שלי ואמא למד הצעיר גם אחי 'ח בכיתה למדתי, ללמוד המשכתי ואני. ארוך זאת הוא היה חולה במשך זמן

עשו  כלל שבדרך כמו לא. כותנה יםהיו מסובב זה וסביב וו תיל עם זה היה נראה כמו איזה, ברוסיה כמו לא, כישורים

 על עבודה הזאת היו. חזק חבל ועשו יצא היו מוסיפים אליו עוד חוטים כאלהש הזה החוט. כותנה ולא צמר םע אצלנו

 .תלויים נחשבים וינהי ילדים ואנחנו, לאדם קמח גרם 044 או לחם גרם 144 קיבלו על עבודה שלהם ככה הורים. משלמים

 שאתה כזה היה לא לים גם על אוזבקיסטן.רוסיה היו אז ח של כי חוקים לרוסיה להודות צריכים ,יהודים ,שאנחנו מעניין

 אנשים היו תושבי המקום שם כולם היו מקבלים אותו דבר.. לחם של גרם 144או  קמח גרם 044 מקבל לא ואתה יהודי

 טורטיות קמח של אלה גרם 044-מ עושים והיו שאנו היינו מקבלים כפי אותן מנות את קיבלו הם. מכניסי אורחים מאוד

היו צריכים ליפול זה  כבר וכשהם על קירות התנורהיו מדביקים ו היו עושים פיתה הם. שהיה נקרא "תנדיר" עגול בתנור

 ערימה הייתה מכינה פיתות כאלה ונושאת יקית'טג ככה אישה. כפפה היה סימן שהם מוכנים ואז הוציאו אותם באמצעות

 .נעלבת מאוד כי היא הייתהלא לקחת לטעום אסור היה . ברחוב ונתנה לטעום לכל מי שהיה עובר מהשל

. נסבל היה בלתי חום ובקיץ בחורף בישראל מאשר יותר קר היה זה, שלג היה. מאוד קר היה בחורף ם שם.ככה היינו חיי

לא היינו מבינים את  בהחלט אנחנו אבל, מיוחדרע ב היה לנו לא. הילדים, וחזקים, אני מדברת עלינו צעירים היינו אבל

 .לנו לשחק לרוץ וללמודושיכ היה לנו מספיק –הכל 

זה היה . על איך שקיבלו אותנו כללי באופן אסיה ולמרכז יקיסטן'טג, היהודים צריכים ולהודות לאוזבקיסטן וכל אני

 היה . אחי"ליטר" לנו שלח שלי אח 9115 שנת של באביב. לאוקראינה הביתה אותנו כשחזרנו בלוישק ממה טוב יותר הרבה

 היינו מקבלים ללשכת גיוס ואנחנו כקרובי משפחה של קצין שולח שקצין היה שכר "ליטר" זה. בעלי עם לנינגרד בחזית גם

 צריך היה לא - קיבלנו זכות לנסוע בחינם ברכבת בקרון של קצינים קצין אחר כך, אנחנו כקרובי משפחה של. את הכסף

 שנת סוף זה היה בערך .9111 בשנת היה זה, הסתיימה כמעט, עוד המשיכה מלחמה הזמן באותו. הכרטיסים עבור לשלם

 .9115 ותחילת שנת 9111

 פשוט ואז, הנהר את חציני לצאת מעיר נובואורגנצ'. היינו צריכים ,ראשית. צבאית דרך קופה כרטיסים קיבלה שלי אמא

 .מאוד רחוק היה זה, רב זמן במשך נסענו. ברכבת נסענו



 

 

 

 

 אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
  אחרי המלחמה, העפלה/ עליה(: חייךהביתה,  תך)השחרור וחזר

 

לפני  ותיינו חברה ןכאשר בסופו של דבר הגענו הביתה לפרבומייסק אני זוכרת איך אני נפגשתי עם אותן בנות שאית

מה, היינו : "שאלתי אותן ."יותר טוב היה לנו, בלעדיכם? לכאן באתם אתם למה: "לי אמרו ןמלחמה. ואני זוכרת איך ה

 שהגרמנים על זה בעיתון היינו קוראים שאנחנו מה טוב כשגרמנים היו כאן". היה לנו: "לי הן אמרו?". מפריעים לכם כאן

 נהרגו יהודים הרבה כך כל למה. מניםאוקראינים מסרו את כל היהודים לגר. שקר היה זה הכל, אוקראינים לעגו את

, זה עוד איכשהו ברור אם מדובר בילד בן שעשה ברית מילה? איך גרמנים יכלו לזהות מי יהודי ומי לא? המלחמה במהלך

אני,  בכלל שהן יהודיות. בנות לא ניתן לזהות אבל. טטארים היו עושים ברית מילה וגם גם אוזבקים - מדויק לא אבל זה

 אותו הם האנשים שכל לומר ניתן לא, זאת עם. בגדו בכולם אוקראינים. חום שיער לי היה כהה עם שער תייהי למשל, לא

 הלימודים חברות שלי לספסל איך אמרו לי אשכח לא ואני לשם זרנוח. אנשים לא היו טובים של המכריע הרוב אבל, הדבר

 ."יותרבלעדיכם היה לנו טוב ? לכאן חזרתם אתם למה: "המלחמה לפני

 יהודים לאף אחד, זאת למה הזיקו לא הם אז אבל, לעיר נכנסו גם הגרמנים, הקודמת שבמלחמה לי אמרה שלי מאיא

 הם לא עצמם הגרמנים אולי. נאצים נים שנכנסו הפעם, אלה היומשונים מגר היו אלה גרמנים. נשארו בעיר ולא ברחו רבים

 .והכל בסדר ועובדים לחיות בגרמניה שוב רבים חזרו בסופו של דבר יהודים. רעים אנשים

 פירקו המקומיים בעיר שגרנו בו התושבים אנשים היו גרים מחוץ לערים בכפרים בבתים קטנים, אז, המלחמה לפני

לכן הם מהרו לבנות לעצמם , וריחז ידעו שמתישהו המלחמה תסתיים ויהודים הם, היהודים הבתים של כלאת  לבניםל

 עוד נשארוש הבתיםלחדש את  לאט לאטהתחלנו . ריק למקום חזרנואנחנו ו. שלא ניתן להאמין משגעים ארמונות כאלה

עד שכולם לא  אחד בחדר גרים היו משפחות כמה, שנשארו באלה היינו מתגוררים, בזמן שהיינו עובדים על בית אחד .שם

 שתמיד אנשיםהם . יודעים להסתדר בחיים, תמיד עובדיםתמיד ש אנשיםסוג ה הם היהודים. מצאו לעצמם מקום לגור בו

 .בסדראצלם  יהיהיודעים למצוא לעצמם עבודה והכל  תמיד לא פוחדים מעבודה,, קשה יםעובד

אצלנו בפרבומייסק היו שני מקומות בהם יכולתי ללמוד: . אותי לאן שהוא ללמוד לשלוח להורים שלי לא הייתה אפשרות

להרשמה  מסמכים הגישל הלכנו ואני שלי מאיא ואז. רופא להיות תיחלמ מידת אניהמכללה להוראה והמכללה לרפואה. 

. ה ל'בובנהרוז – המלחמה לפני תילמד שבו שלי הספר ביתית מראש מורה את פגשנו בדרךללימודים במכללה לרפואה. 

 לרפואה כדי להגישאנחנו בדרך למכללה " :אמרה שלי מאיא". כות?הול ןאת לאן, סירוטה גברת: "ישל מאילא אמרה היא

 ותהיה בינתיים היא תלמד. הרופא היא תלמד להיות, הזדמנותאם תהיה  אחר כך אולי .רופא להיות רוצה הרוז. מסמכים

 ".פרמדיק

היא , הילדים על לשמור טוב כך כלהיא יודעת , נת כל כך טובהמארג היא? למה תאומר את מה" ה:אמר, רוזה ל'בובנה אז

 ".מורה רק היא חייבת להיות. לרקוד, לשיר יודעת

להגיש את  הולכים אנחנוש ככה החלטנו אישה פשוטה. הייתה היא, גם שלי מאיא, הבנתי כלום עוד לא  אניבאותה תקופה 

 אותי לקחו, כבר התחילה הלימודים שנתובגלל ש, שנות לימוד 1 כבר שסיימתיהמסמכים למכללה להוראה. בגלל 

 כבר םלימודיה את וחצי בלבד. אחרי שסיימתי שנה לכן הלימודים שלי במכללה נמשכו .השנייה שנהללימודים באמצע של 



 

 תאוהב אניאבל . מורה לאו, רופא להיות תייכול אני. לפני שנולד לי בן שנהבמשך  הספר בבית עבדתי. מורהכ יכולתי לעבוד

 .וידעתי ללמד בצורה טובה מאוד, הילדים את

 בזמן נשארו הוריו. ביתנומ קוהרח משפחתו גרה לא המלחמה לפני. מילדותעוד  השני את אחד הכרנו, דוד בעליו אני

אף פעם לא עלה בדעתי להינשא למישהו שלא . כולם את הרגו גרמניםויהודים  היו, הם גם. נהרגוו הקירח בהר המלחמה

 היו מציעים והם רזה, יפה נערה יתיהי ואני, מהכפריםלבעל החדר שגרנו בו היו מגיעים אורחים  אוזבקיסטןב שם,. יהודי

 לא אנחנושו שאני לומדת, קטנה אמר להם שאני עדיין  אוה, לא אמר אבא. עבורי - בתועבור  וגמלים נדוניה שלי אבאל

 .בשום פנים ואופן הסכים לא שלי אבא אגב, הרבה בנות באמת נישאו שם אבל. ילדים שלנו את מוכרים

 גמול היה זה -" ציבורי בחינוך מצוינות" של התג את קיבל וגם מורה גם היה הוא, חזר דודכש, המלחמה אחרי, אגב

 .זה את קיבלתי אני גם. למורה

הם  9114 בשנת שנים 91ובגיל  שנים 91 בגיל לימודיהם את סיימוהם , חברים שני היו ,לעתיד ובעלי, מישה, הגדול אחי

 הם. הם סיימו את שנת הלימודים הראשונה 9119 בשנת. התחילו את לימודיהם במכללה )מכון( לבניית ספינות בניקולייב

 . בשבילם הספינות זה היה דבר הכי חשוב. ספינות בוני להיות חלמו

 גלוי היה לא שהוא כזה היה הצבא. הכל ואת כולם את הפציצו גרמנים. כאשר התחילה מלחמה הייתה הפצצה נוראית

, ונמלטו יכולתם כמיטב ברחו אנשים. הצליחו להתארגן הם ואיך היו הם היכן ברור לא, החייליםלא ראינו את ו, לעין

סטודנטים שסיימו שנת לימודים, באותה . מאוד מפחיד היה זה, ותנוראי היו ההפצצות .במרתפים מהפצצות הסתתרו

אחי ודוד נשלחו לקציר יחד  גם את ילדים היו שולחים לקציר.. מאוד מקובלזה היה דבר  אז. לעבוד לחווה נשלחו תקופה

 אבל, שאם גרמנים יכנסו הם לא יפגעו ידעו הםכי , בתיהםל ונמלט םהרוסי כל מלחמהפרצה  כאשר. עם שאר הסטודנטים

לכיוון  ברגל הלכו הם. חכמיםהיו בחורים  הם ,הביתה שלא ניתן לחזור הבינו הם. שיהיה להם רע יודעים תמיד היהודים

היו  םלוכ, והצבא פונוש מי כל. ים ברוסיהרחב ות הכינהראחד ה זה, דנייפר נהר את לחצות הצליחו הם. דנייפרנהר 

 עצר לא אחד אף, לא אבל. הגרמניםלעצור את  יצליחו יה'זפורוזאזור ב שםשאיפשהו  חשבנו אנחנו. דנייפרהולכים לכיוון 

 .הבזק מהירותב, מפחידה במהירות תקפו הגרמנים ,אותם

 אנשים תוהפצצעת ב כי, שבא מי כל אתאליה היו מקבלים  צבאית ליחידה הצטרפוהם , הדנייפר את חצו אחרי שאחי ודוד

 הגרמנים שאם ידעו הם, ללכת לאןלא היה  יהודיםל. ם, הרבה פעמים לא היו חוזריםרוסי שהיו ואלה הביתה ורחיםבהיו 

מחלקת , צעירים הייתה מחלקת. למחלקות אותם התחילו לחלק מכן ולאחר. התנדבו הם. רע םלה יהיה אז, יבואו

. ל"בחו שיש לו דודים שגרים ידע בעלי .בחו"ל משפחה קרובי ים האם ישאלושבנוסף, היו . ביינוני גילומחלקת ב קשישים

 קרובי לו שיש אמרהוא ו, כזה נאיבי, מאוד כנה בחור היה הוא. שם עבודה היה לא כי, 9191 בשנת את רוסיה עוד עזבו הם

שאין לו קרובי  אמר הוא יכ, תאחר , שמו במחלקהשלי אח, מישהאת . נפרדת שמו אותו במחלקה ולכן ל"בחו משפחה

 לא הסובייטיים השלטונות  –כי זה היה אסור , םהתכתבנו אית לא אנחנו אבל, נוה לשהי למרות זאת ,משפחה בחו"ל

 .הרשו

סידרו בשורות  כבר בעת שאת המחלקה של ההצעירים קשישים ששמו אותו במחלקת וראה טעות עשה שהוא הבין כשבעלי

 הוא. לבכות החל שנים 91בן  בחור זה – לבכות והתחיל למפקד במהירותרץ  הוא אזומתכוננים לשלוח אותם לאן שהוא 

 הוא, להילחם רוצה הואש, בעיניים לאנשים אמר שהוא יתבייש להסתכל הוא ?".המלחמה אחרי "מה אני יעשה :אמר

 הםת על רוסים איך שמדבר אני. רוסילמרות שהוא היה , טוב איש היה כנראה זה מפקד. וחבר עם לצבא להתגייס רוצה

, זאת בכל. לדבר ככה, זה מאוד לא יפה אסור, למעשה. טוב אדם אבל, יהודישהוא  אף – היהודים על מדברים כלל בדרך



 

. לזה היא הדרך שבה הינו גרים בעת פינוי באוזבקיסטו וראיה, טובים אנשים הרבה . היויהודיםו את שנא שם כולם לא

 .שלו חברמחלקה של ל ללכתנתן לו אישור  והוא טוב אדם כנראה שהיה ועלי ורחם בוכה אותו ראה המפקד

את  סיימו הםאך , שנים 1-0 יםלומד במכללה היו כלל בדרך. קרסנודרב מרגמות המחלקה שלהם נשלחה למכללת

כי התכתבנו עם מישה. , היטב זה את תזוכר אני, לנינגרד לחזית נשלחו הם 9111במאי . בלבד חודשים 6הלימודים תוך 

נשלח  אחי. בדרגת סג"ן היו אחרי סיום לימודים אחי ודוד. הגרמנים ידי על מוקף היה לא עוד לנינגרד באותה תקופה

בעת הירי , יורים הם איך לראות מפחיד היה זה. ות"קטיוש"בצוות  היהובעלי . צוות הלופריםות של המרגמ 019למחלקה 

במחלקת  היה בעלי. מחלקת התותחנים תההיזו ". וניושות" בשםפיתחו משהו דומה  גם, הגרמנים. היה יוצא אש

. לנינגרד על המצורבמשך  שם היו הםשני. שניהם היו שם בעת שחרור לנינגרד. למחלקת המרגמות נשלח יאחהתותחנים ו

 שלי האח. צענפ לא שהוא מזל היה דודל. שנים 91-14 בן אז היה הוא. בצורה קשה מאוד נפצע אחי  המצור שבירתבקרב 

 צריך היהו תנועה ללא הייתההיד השמאלית  .העצם כל. נשברהשלו  היד כל. חודשים 1 במשך לנינגרדב החולים בביתהיה 

 .אותה קטועל

אלא ישאירו  היד את ו לועיקט שלא אמרה והיא, מאוד ויפה הצעיר אישה תמנתח התיהי החולים ביתשב סיפר לי הוא

שהוא  יכול להיות, השרירים על וישאירו אותה ככה תלוי העצם כל את שהם יוצאיו אמרה היא. תלויהאותה כמו שהיא 

 אותם ניחמו אותה לוקח היה שהוא תזוכר באמת אני.  דולמל ימשיך הוא, צעיר בחור עדייןהוא , עוד יצטרך להשתמש בה

 .הסרטוטים שהוא עשה בזמן הלימודים על

 מה זמן במשך עבד הוא ואז. 9115 בשינה היהש ןהניצחו לאחר, המלחמה אחרי הביתה חזר והוא השאירו לו את היד

 הוא, החדשה הלימודים שנת הליוכשהתח, הליחתה כבר הלימודים שנת הגיע כשהוא ,אז כי. תילמד השבבאותה מכללה 

. בהצטיינות את הלימודים מחדש משנה הראשונה, וסיים את לימודיו התחיל הוא. ספינות ייצור במכון ללימודים שוב הלך

. מוח זעזועו קיבל גם חבלה שקיבל פצעים מלבד כי חירש אחרי פציעה קשה וכאשר היה חצי ,מלחמה לאחרזאת, 

. לסבסטופולאחרי שהוא סיים את לימודיו שלחו אותו לעבודה ב. לא היה שומע כלוםבהתחלה, כשהוא רק חזר, בכלל 

 במשרדעבד כמהנדס ראשי  הואבאותה תקופה זה היה נדיר כי לא היו שולחים את יהודים למקומות עבודה טובים. 

 ספינות לייצור מכון את סיים הוא שגם, בנו מתגורר גם שם. מותו עד היה מתגורר הוא שם. בסבסטופול התכנון הראשי

 אניגם  טוב למדנו כולנו. בחור חכם מאוד ראש היה אחי. ספינות ובניית תיקון במפעלגם עובד  הוא, שם. סבסטופולאבל ב

 .במתמטיקה במיוחדהיה בכלל גאון,  הוא .מיוחד בחור היה הוא אבל, הצעיר אחיוגם ו

 14-בשנות ה. קוזלוב השור - רוסי היה בעלה. שלי האמא של אחותה - דודההייתה לי , פרבומאיסקב גרנו, המלחמה לפני

. ולהורי לנובוסיבירסק אותה לקח הוא, התחתנו וכשהם. אותו פגשה היא ושם. בפרבומאיסק הוא היה משרת בצבא באזור

ככה מישה הצליח למצוא אותנו אחרי שעזבנו את . המלחמה לפניאיתה  תכתבנוה אנחנו כי ידע מישה זו כתובת

 בטוחה לא - בוגורוסלן - מיוחדת עיר הייתה. נו מוצאים אחד את השניהיי לא אחרת. פרבומאיסק והגענו לנובואורגנצ'

לשם מכתב כאשר  כתבנו. גרמנים כיבוש משטחי נמלטוו, שפונו אנשים כל של רשימות נשלחו זו עירל. ברוסיה זה איפה

. העיר על ככה נודע לי. אותם למצוא בתקווה לשם לכתוב קשובי מהחזית לנו כתב הוא. בעלי של ההורים נו אתפשחי

 מזל בר היה הוא. שרד היחיד הוא. וכולם נהרגו נשארו בטח הם. ברשימה לא אחד שאף לנו אמרו אבל, קיבלנו תשובה

 עטור, הפטריוטית המלחמה עיטורי כבוד של 1 קיבל הוא. לנינגרד על המצור את ושרד נפצעלא  המלחמה את עבר שהוא

 .רבות לחימה ומדליות האדום הכוכבשל  בכבוד

, תארים 0 עשתה כבר ההנכדה הבכור ,הראשון התואר לימודי את סיימה שלי הקטנה הנכדה. נכדות ושתי אחד בן לי יש

 .ביולוגיים למדעים הדוקטור - ביולוג היא



 

 שלי הילדיםאז . הרופא היא גם בניאשתו של . נינגרדללימודי רפאוה בל במכון לימודיו את סיים הוא, רופא שלי הבן

, היא ממשיכה עדייןיצא לפנסיה ואשתו  הוא - עובד שלי כבר לא בן .בישראל כאן הבחינה את ועברו ועבד, משכילים

 .שלי המשפחה כל זה. תמיילד יתגינקולוג

 יותר, שעות יותר - בריאותם על חשבון היו מקבלים שכר גבוהה יותר  מורים .מאודנמוך  היה רופאים של שכרם ,ברוסיה

אבל היה לא קל , נוספות שעות היו מקבלים את מאוד רק מורים טובים. השעות הנוספות את נתנו כולםל לא. משכורת

 .שהיו מגיעות לבית ספר האינסופיות בדיקות לעבור את כל 

הרי לא היו  טובים מוריםאצל  שיעוריםוהיו יושבים ב ניקולייבמ יםמפקח היו מגיעים, מקייב בדיקות היו מגיעים לעשות

 מורה משרה רגילה של. היה מעודד אותנו בשעות נוספות המנהל לכן,. מביאים אותם לראות את המורים הפחות טובים

 מסוים בשלב. בכלל לעמוד בכל השעות האלה קל היה לא זה. שעות 11-06-כ לנו היה תמידאבל , בשבוע שעות 91 היתהי

. שעות 91 במשך רק צריכה לתת שיעורים הייתי בתור מורה ראשי. מורהכ את רק לא, יתראש כמורהאפילו  עבדתי אני

 של העבודה, כללי באופן. לשיעורים של מורים אחרים בכל שאר הזמן הייתי הולכת. קל יותר הרבה היה שזה כמובן

 .חייבים מאוד לאהוב אותה, מאוד קשה עבודה היא המורים

הרגלתי אותם שאם אני דופקת . הילדים את להרגיל היה ביותר החשוב הדבר. בכיתה לצעוק הצריכ הייתי לא פעם אף

בנוסף, היה מאוד . בינוי שהם כך אותם ללמד הייתי צריכה, ילדים הם ילדים. שקט היה השולחןבשקט עם האצבע על 

 לבדוקמצומצם זה היה צריך  בזמן .שיעור שהן האלה דקות 15 את השתדלתי לחסוך תמיד אני. השיעור מתנהל חשוב איך

הצלחתי ליצור שיטה נוחה  אני. זמן הרבהזה ש נראה רק זה, טס היה הזמן. נושא חדש ולחזק אותו ללמד שיעורי בית, את

 05 הספר בבית עבדתי. פיסוק סימני שיםלכמו: לפרק משפט למרכיבים ו ותהמשימ עם כרטיס לילדים לי: הייתי מחלקת

 מורה יתיוהי הרוסית השפה את לימדתי, האוקראיני הספר ביתל עברתי מכן ולאחר, רוסי ספר בבית שנים 91: שנים

 והלכתי הספר בבית עבודהה שעות אתצמצם ל כהצרי והייתי, שלי הנכדה אתו לי אישהב עד תיבדע אני ושם. ראשית

 .משמרותעבודה בו שעות פחות היושם . ילדים בבית לעבוד

 את, זה על מתחרט לא אני, שהיה צריך לעבוד הרבה שעות למרות. והייתי מצליחה בה ,שלי העבודה אתמאוד  אהבתי

. טוב תלמיד היה תמיד הוא, רופא להיות צריך שהואמילדות אמרתי לו . שלי בבן הגשמתי אני, רופא להיותשלי  החלום

 מאודהיה קשה  יהודיםעדיין ל הזמן באותו. בהצטיינות ת לימודיוא וסיים לנינגרדב הרפואי במכון ללימודים נרשם הוא

 לעלות רצה שלי הבן. יהודים שאנחנו הסתרנו לא פעם אף אנחנו אבל, יהודי שםזה , נתן קוראים לו. להתקבל ללימודים

 הגיעה שלנו המשפחה כל 9114 בשנתכך, . לישראל אבל בן עמד על רצונו לעלות, לאמריקה לנסוע רצינואנחנו . לישראל

 .לישראל

 

 

 ספר/י על חייך  בארץנא 
תחושותיך בעת עלייתך ארצה, פעילותך הציבורית או התרבותית, המשפחה שהקמת, המסר שברצונך להעביר )

 (:לדורות הבאים
 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

   il.gov.pmo@infovatikimדוא"ל:  למשרד לאזרחים ותיקים באת השאלון המלא נא לשלוח 

 *4488פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית 

 נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר.

 ראיון.או להעבירו סרוק בדוא"ל בצמוד ל 89-1381868יש לשלוח את הנספח בפקס: 
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