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 במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין, ציין ממתי עד מתי
 

 עליה: שנת
 
 

 במידה ועלית באנייה, ציין את שמה
 

 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                                                                                                                                         

 
. בנובוסיבירסק באוקראינהאנחנו התגוררנו , המלחמה לפני. מוסקלובקה בכפר ויניצק, י'אמן האזור באוקראינה נולדתי

 תיגר 1591 בערך שנת עד, שנים 02 גיל עדו, קטנה הייתיעוד כש לחרקוב עברו שלי ההורים. בחרקוב אחרי זה גרנו

 –' א בכיתה כשהייתי נפטרה היא אבל, איתנוהייתה גרה ה תסב. במפעל עבד אבא, משותפת בדירה גרנו. אוקראינהב

היה שומר על מסורת היהודית ולא חגגו  לא אחד אף במשפחתנו. אף אחד לא פתח לי את הדלתו מבית ספר הביתה הגעתי

 . פשוט לא היה קיים. אנשים היו עושים את זה רק במקומות קטנים ברוסיה. אצלנו זה םייהודי חגים

 

 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
 

 גויס הוא ביוני 00-ב ,אז. הפינית במלחמהגם  שתתףהיה מ הוא. שלי היה נתון לגיוס אבא. שנים 10 תב הייתי 1591 בשנת

 .הוא לא חזר הביתה, 1591 ועד. לצבא מיד

עזבנו  אנחנו. מתקרביםהיו  כבר הגרמנים אבל ,מקלטים היובעיר שלנו . ותההפצצ והחל מיד. מלחמהעל  ושהכריז ברגע

 שובצה מאיא - לקויבישב אותנו לקחו, בהתחלה. , אני ואימהמשא בקרון ונסענ חודשבמשך כ. יאת העיר כאשר היה פינו

הספקנו לחזור  לא אבל, לאוקראינה שוב נשלחה שלי מאיא ואז איגלינו תחנת רכבת , בשקיריהל מכן ולאחר, שם לעבוד

ראיתי שמרבית , כשהגענוש תזוכר אני. לחרקוב נסענו שוב 1591 באוגוסט. בגלל שגרמנים שוב כבשו את העיר חרקוב לעיר

 .תקרה הייתה לא מסוימים במקומות , בדירהרוסהה דירהקיבלה  מאיא, כשהגענו. נהרסו הבתים

אני . במלכודת עכבריםשהייתי צריכה לתפוס  תזוכר אני. בבית יתיהי ואני, עבדה שלי מאיא. צעיר לעבוד מגיל הרגיל אני

 מנות שעל פיהם נתנו לנו כרטיסים היו נותנים לנו. אדמה מתפוחי עשיתי בלינצ'ס מכינה אוכל,הייתי מטפלת במשק הבית, 

 אחרי כמה זמן. לימודים היו ברמה נמוכה מאוד. קפאוהיה , בגדים היה לא. קשה ילדותהייתה לי . לחם ומוצרים אחרים

 .במפעל עבודה וקיבלאבא שלי חזר  1591 בשנת, מכן לאחר. לעזור החלה אמריקה - שנייה חזיתנפתחה 

ששמחו, את  האנשים את תזוכר אני. ביותר הגדול החג הוא - צחוןינה חג, בשבילי. שנים 11הייתי כבר בת , צחוןיהנ יוםב
 .היחס שהיה, כאילו כולם אנשים קרובים

 

 

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

 
, 1591 לעיר אחרת בשנת עברנו ואני בעלי. התחתנתי שנים 15בגיל ו זרות לשפות במכון אחרי בית ספר התקבלתי ללימודים

עשיתי העברה ממכון שבו למדתי  אני. סיביר מערב - בנובוסיבירסקלעבודה  ושובץ סיים את לימודים שלו בעלי כאשר

 ספר בבית תיעבד מכן ולאחר 1590 נתבשהלימודים  סיימתי את. נובוסיבירסקב למכון הוראה לפקולטה לשפות זרות 



 

 .שנים 92 כמעט שם גרנו שם, בנובוסיבירסק נולדו לי בן ובת.. שנים 19 במשך

 8 במשפחתו של אבא שלי היה. ל לא הכרתי את כולםאב, היו לי הרבה קרובי משפחה שנהרגו המלחמה במהלךאני יודעת ש

גדול  אח גם. לי אמר אוה. הגדולה של אבא גם נפטרה ואחותו נפטר שלי סבאאני יודעת ש. ילדים 7 היה מאיאאצל ו, ילדים

בעלה , 81 בן כבר הוא, בחיפה גר גם בנה, חיה - אחות הייתה שלי מאיאל. נהרג הוא שבוהמקום  ידוע לא. נפטר אבא של

 .בבשקיריה איתנו הייתה היא גם. המלחמה של הראשונים בימים נהרג

התחילה לעבוד  היא. קשים חייםהיו לה  .9-המחלה הייתה כבר בשלב ה .מסרטןמאוד  מוקדם נפטרהו חלתה שלי מאיא

נכים בו  1-בשלב מסוים הייתי צריכה לטפל ב .נפט תמהנדס היתוהי באקדמיה יםלימוד את מהסיי, שנים 11 כבר מגיל

 אניו ה?מרגיש אני איךאותי  ואלתש ה שלינכד לפעמים. הצלחתי לעשות כך שבתי תגור בנפרד. יובעל אבא, מאיא: זמנית

 לא אני. חיי על תנלחמאני ו שלא נגמר מאבק זה חייםש עונה אניו? הלחי אומר זה ומה, שואלת היא. חיה שאני לה אומר

 .מישראל חוץלא רוצים להתגורר בשום מדינה  שלי הנכדיםאני יודעת שוכלום  על מתחרט

 שלי הנכדים. 1 בקרוב, נינים 9. ומרינה סשה - ילדים שני לי יש. שלי הילדים עם יחד, בעלי של םחיי על מתינלח אני

 סיימו את כבר בניםעוד שני . לצבא יב' ובקרוב מתגייסת כיתהב מת לימודיהמסיי אלה ימיםב יםנינאחת ה. ישראלים

 הוא. קוראים אותו למילואים חודשים 0-1 כלסיים את השירות לפני כשנה וחצי וכיום  אחד. קרביות ביחידות ותםשיר

 החיים לא כל כך הצליחו, לא כמו שהוא רצה שלי הבכור בןל. דובעו לומד גם הוא, שנים 00בן  ישל בינוניה נכד. דובעו לומד

 הוא. בתו עם הגיע והוא לעבור לישראל הסכימה לא אשתו. ילדים את מדהיה מל הוא, בנובוסיבירסק. מןוא הוא כי

, הקדר של לגלגל זקוק הואאומן קדר, בשביל לעבוד  הוא כי הוא לא מצא עבודה בהתאם למקצוע שלו .בשטחים התיישב

 כאמן הוכרו הבחינה את עבר, עשה מבחן ארצי – הוכיח את מקצועו הוא. יקר מאוד זהועוד דברים נוספים וכל  גלם מרוח

מה סיי, יצבאה תושיראת ה כבר סיימה גם בתו. מספיק היה לא זה אבל, שקלים 1,222 נתנו לו  .ביותר הגבוהה קטגוריהב

 .כולם נפגשים השנה בראש כלל בדרך. שלי המשפחה כל זה .באוניברסיטה לומד בעלה. כבר נשואה, רפואי קורס איזשהו

 

 

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

 (:לדורות הבאים
 

 
 

 אפילו, תרופותלא היו . אנרכיה הייתה, קרסה המועצות ברית. ברוסיה קשה מאוד לנו היה כי, ישראלל עברנו לגור  אנחנו

למרות שבעלי היה מקבל פנסיה  ,כסףלא היה מספיק . בו לטפלתרופות כדי  היו לא, בשביל בעלי היה נדרשש מה את

כי , לכאן לעבור אלא ברירה לנו ההי לא. נפטר מוקדם בעלה. ילדים ארבע היה לבתי - גדולה הייתה משפחה. יחסית גדולה

הייתה מתקיימת ואז  בקושי היא, קבועה בודהע הייתה לאשלי ברוסיה  בתל .הילדים את לגדל, את בעלי לרפאהיה צריך 

לבעלי, אני רק  גלגלים כיסא וגם הביאו אותנו בנמל התעופה וגם פגש מאוד לנו ועזר באמת. הציעו לה להגיע לישראל

 .תודה מריכולה לו

ככה, בהיותו  .היה מקבל כאת פנסיה הוא. שנים 90 עוד מגיל משותק היה יבעל. 79 כבר הייתי בת, 1555 בשנת עלינוכש

 .כאן חיים שאנחנו מאז שנים 11 יהיה אפרילב 12-ב. על העזרה לישראל תודה משותק הבאנו אותו לישראל,

 .הפרופסור, עיניים רופאאצל  היינו, כשהגענו. דבר שוםאני בכלל לא רואה  ועכשיו, עיוורת כמעטכבר הייתי , כשהגעתי



 

ואת הניתוח השני עשו לי כבר בישראל, , היה לי גידול – שנים 98 כשהייתי בת עשו לי עוד דאח: עיניים עשו לי שתי ניתוחי

את הניתוח לתיקון ראייה לא היה ניתן לעשות עקב סיכון גדול שהוא רק  .מאוד קשה היה הניתוח .היה לי גידול סרטני

 .האור את רק רואה אני .עיוור בכלל יהשמאל עיןכיום ה .יגרום לי נזק עוד יותר גדול

 היה זה ,אביב בתל לשגרירות אותי יעלהס קשה מידי בשביל במצב כי הייתי, כאןאני לא מקבלת  מרוסיה הפנסיהאת 

בעלי . משכנתא לקחה ,שלי הבת, מרינה מכן ולאחר בהתחלה היינו מתגוררים בשכירות. אנו חיים ככה. אפשרי בלתיפשוט 

 כך, דירה קנתה היא אבל, ללכת יכולתי לא אני. בת שלי החדשה של דירתהל לגור עברנו ואז. 0220 שנת בתחילת נפטר

 ובת נכדה. מטפלת בהתחלה לא נתנו לי ., הייתי נופלתנורא תיסבל , כשעלינו ואחרי ניתוחבהתחלה. משלי חדר לי התהייש

, מותו לאחר. מספיק היה לא זה אבל, שעות כמהמטפלת ל בליק הוא היה משותק לכן הוא. בעליוב בי ותפלמט שלי היו

אלי  מגיעהמטפלת בי ו שלי בת עכשיו. שים על עצמו שמיכהל אפילו יכולהיה  לא הוא כי, בלילה יותר טוב לישון התחלתי

 .מחליפה לי חיתול בבוקר. בלילה

 .מלחמהושלא תהיה  שמחים היוי שהילדיםת רק על זה חושבאני  עכשיו

 כאשר ההפצצה במהלך לרכבת מתחת תיכבאיך ש תזוכר עדיין אני. ההפצצות נשאר פחד את ששרד מיכל ל. הפחד נשאר

 אני. לשני אחד מחדר לעבור בעבר פחדתי אף  ,כבר פוחדת פחות אני עכשיו, רבות שנים ר במשךעב לא זה פחד. נשרף הוא

 רק שלא תהיה מלחמה. רוצה אני. , זה לא טוב. אני דואגת לכולםללבימידי  קרובאת הכל  לוקחת
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