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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                                                                                                                                         

 
 לא אפילו אני שלי עסקה ומה עשתה. בדיוק במה אימא זוכרת  לא אני. באוקראינה זה, וינניצקיה באזור קאזאטין בעיר גרנו

אני יודעת ממה שאימא סיפרה עליו, אני לא זוכרת  בנוגע לאבא. עשתה לפני מלחמת העולם השנייה היא מה שאלתי אותה

על אימא אני לא יודעת, לפי , יודעת שאני מה זה. ייצור מחלקת ראש היה הוא, במפעל בשר עבד אימה סיפרה שהואאותו. 

 . גרנו בדירה שהייתה בבעלותנו.5ואחותי בת  דעתי היא לא עבדה. אני ואחותי היינו קטנות מאוד, אני הייתי בת שלוש

 

 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
 

 
ינו, תש את לקחה אימא .הפצצות התחילוו אוקראינה תקוף אתל והגרמנים התחילו לחזית את אבא שלי גייסו 1491 בשנת

תגורר שם באזור, שה אנחנו. כל מי לא רק ,עזבו כולם, פינו אותנו באופן מאורגן. לפינוי )אבקואציה( ונסענו אחותיאת אותי ו

. לעצור בלי נסענו. ואף לא מים אוכל נות מסחריים. לא היה לאו, קריםאנחנו נסענו ברכבת, בקרנות המיועדים לעגל. כולם עזבו

 .ביקשו לעשות איזה תחנה בדרך לפעמים אנשים

 

 ילדים שלי. אימא של זוכרת, אני מספרת את הכל מהמילים ממש לא אני, סיפרה לנו כל זה אימא. הרבה מאוד ילדים שם היו

והיו  הידיים שני בשלולית היו מרטיבים את את הרכבת. יד ביקשו לעצורמ, גשם רואים שעבר כאשר אנשים היו. לשתות רצו

המים מהידיים היו יורדים לכוס ואת מה שאספנו ככה היינו שותים. מעבר לזה אני לא  כך, מעבירים על הקצה של כוס זכוכית

 . דבר שום זוכרת לא אני, קטנה עוד ילדה הייתי רק, יודעת כלום על הנסיעה

 

שם ריצפה.  תהלא הי. חממות או אורווה עגל, כמו אלא בסוג של בית בדירות התגוררנו לא. לקזחסטן, אסיה למרכז ככה הגענו

 אימא עגלים עוברים, היינו הולכים לאסוף את הדומן. או פרות ים בדומן )צואה(. כאשר היינו רואיםחאת הרצפה היינו מור

ת שינו זאמים ואת זה היינו מורחים על הרצפה. עד שזה לא היה מתייבש לא היינו נכנסים לשם. ע זהשהיינו מוסיפים ל סיפרה

 ה לנו בררה, היה מאוד קר ולא היו מחממים.תככה לפחות היה פחות קר. לא הי בשביל להתחמם קצת,

 

היו מביאים אליה את הלחם והם, עם שאר . והייתה מחלקת לחם בדוכן הייתה יושבת היא אימא עבדה באותה תקופה,

אימא עבדה בתור מוכרת, היה לה משקל שבו היא  העובדים, חתכו אותו לפי משקל וחלקו לחיילים שנפצעו, חיילים עם קביים. 

היו  הלחם פחות מהמנה שנקבעה, חיילים אל גרם 5 הייתה שוקלת שקלה לכל אחד את מנת לחם יומית שנקבעה. חלילה

 .לה מכה בראש עם הקביים שלהם יכולים לתת

 

 אוכל לא היה לא היה, שום תנאים למחייה כי לא היה שם לחיות אפשרי בלתי היה אחרי כמה זמן עזבנו את אותו מקום. זה

נסענו קבוצה גדולה. שוב נסענו ברכבת בדיוק כמו בפעם  מאורגן.  שוב פינו אותנו באופן. ליאבינסק'לצ נסענו. דבר שום

ברחנו מעיר קזאטין. שוב נסענו בלי מים, בלי אוכל וללא תחנות. גרנו בצ'ליאבינסק זמן כלשהו, אני לא יודעת  הראשונה כאשר

 בדיוק כמה זמן.

 

 



 

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

 
 

לקח  הוא. לבאקו נשלח הוא אתנו זמן מסוים. אחרי כמה זמן  והיה גר ליאבינסק'לצ חזרה נשלח, צבא איש היה אימא של אח

, אישה שהיואיז גרנו אצל מכן ולאחר גרנו כדיירים. רב זמן במשך שם והתגוררנו דירה שכרנו, לבאקו. הגענו לבאקו אותנו גם

. בודדה הייתה זאת אישה, לדעתי. שם וגרנו בחינםחדר בדירה שלה  לנו נתנה היא. עלינו רחמה היא, דירה לנו הציעה היא

 .בבאקו דגים באופן מקרי במפעל מצאה עבודה שלי אימא אחרי זה

 

 111-מנות של כ ,כרטיסים לפי נתנו את הלחם, בבית היה לא לחם. ואיקרה מהעבודה דגים הביתה הייתה מביאה שלי אימא

ויש  כאן דגים יש הינה תמתיני קצת,, כסף אין לאימא, בוכה את למה: "אומרת לי הייתה יואחות, לחם רציתי הזמן כל. גרם

, הכתפיים אותי על היא נשאה. ילדים לגן שלנו לקחה אותנו אימא, קטנות עדיין היינו. לחם כל הזמן רציתי איקרה". אבל אני

 השוק. שם מכרו עוברים דרךבדרכנו לגן היינו . ככה הלכנו. ומחזיקה את החצאית שלה לאימא הולכת צמוד הייתה אחותי

 כתפיה. היא נשאה אותי כי לא על אותי נשאה שלי אימא האלה כאשר את הסופגניות ראיתי. מסלק אפויות סופגניות, סופגניות

 אחותי גם". כסף לי אין: "לי אמרה היא. סופגניות בגב עם הרגליים שלי מפני שרציתי אמאאת  הכיתי אני. ללבוש נעליים לי היו

את הסופגניות, אלה שמכרו  או את הלחם או רציתי ואני ."חבלות בגב עם הרגליים שלך אעשית לאמ, לבכות תפסיקי": אמרה

 .חיים ככה היינו. לא היה לנו כסף לקנות אותם בשוק.

 

. משהו ולקנות לחנות תחנה שלה כי רצתה להיכנסה אחת לפני תחנה עבודה, היא ירדההמ הביתה הייתה בדרך אימא אחד יום

אדם, הוא  הולך חשמלית שעל פסים של ראתה פתאום היא. בשביל להגיע הביתה את פסי החשמלית לעבור צריכה הייתה היא

אותו אדם . לחמם אותו על ידי עצי הסקה שהיה צריך תנור היה בגז אלא הסקה. אז עוד לא השתמשו עצי של ערימה סוחב

 הכביש ליד על נפל שלי משכה אותו והואא מהפסים. אימ ירד שהוא לו ומצפצפת חשמלית נוסעת ושם, החשמלית קו על הלך

 מקום באותו היה מתגורר בערך הוא המלחמה לפני כי התברר. לבקר אצלנו התחיל הוא. חייו את הצילה היא כך. החשמלית קו

 .היטב אותו הכיר הוא. שלי אבא עם עבד אנחנו התגוררנו. הוא שבו

 

 למה, יודע לא אני, אבא לו קראנו לא אנחנו. נפטר שהוא שנים מאז 01-עבר כבר כ. אוכלמביא לנו  אתנו והיה נשאר הוא 

היא כל הזמן הציקה , הייתה כל הזמן נלחמת בו היא ,אותו אהבה היא לא, שלי שונה מהאופי אופי של אחותי. לו "דוד" קראנו

 עבד הוא. אותנו היה מחנך שהוא אמרה לנו אימא. שלנו האבא לא שהוא היא הייתה אומרת אותו. לגרש וביקשה שלי לאימא

 . סוכר לחם או לקנות כדי להסקה עצים מוכר והיה במפעל

 

לנכדה  סיפרתי את כל זה. שיש לנו סוכר בפה רושם ליצור לפה כדי כפתור שמים היינו, תה היינו שותים שכאשר זוכרת אני

, הייתה שלה שסבתא ואמרה ידה את הרימה היא .ואהעל תקופת השמהם לספר  וביקשו שיעור בבית ספר לה היה שלי.

, אומרת והיא בוכה היא למה אותה שאלתי. לבכות מתחילה אלי ושואלת אותי על חיי, היא באה שהיא כל פעם. לדבר והתחילה

 .לאל ותודה גדלנו אבל נשארנו בחיים,, רעבים היינו, כן ."כל הזמן ברעב, לא היה לכם כלום חיית, עליך מרחמת אני סבתא,"

 50אני נשואה מזה  י.במכללה לאשראי פיננס הגם סיימה את לימודי יאחות .ספר לרפואההסיימתי את בית שם גרנו בבאקו, 

שני ילדים, בנה מתגורר יש לה גם  .גרה במצפה רמון  היא, כיום יי, אחותי התחתנה לפנ09 בת  כשהתחתנתי הייתי שנים.

 .מוןעובדת במצפה רמתגוררת ו, העסק, והבת של מחזיק שםכיום במוסקבה, 

 

 .1411טבח בשנת היה שם   –ו הרבה מאוד אנשים רגהשם  ,בבאקו היה בלתי אפשרי לחיות. מבאקו לאוקראינה עברנואנחנו 

 ובעבודתו כל הזמן הזהירוהוא ארמני י עלב .ארמניהעם ה לאת העם האזרבידג'אני עהסיתו ם. להרוג את הארמני והתחיל

עברנו לאוקראינה בחודש נובמבר וכבר בחודש  )פרעות(. פוגרום עזוב את באקו ולברוח, שעוד מעט יהיהאנחנו צריכים לש

אנחנו הסתבכנו בחובות רק כדי . וקנה שם בית יבעל אחריו נסע ,בן שלנו נסע ראשון .ארמנים והרגו והייתה מהומה, טבח ינואר

 .שנים 11גרנו בעיר ניקופול באזור דנפרופטרובסק במשך  .אוקראינהלגור לוככה עברנו  צאת מבאקול

 

לשלם עבור  קופייקה כדיהיה אפילו חמישה  לאבבאקו. למרות זאת  אוניברסיטהבן הבכור שלי סיים את לימודיו בהצטיינות בה



 

על הוא היה . בפועורך ראשי של עיתון פרטיבתפקיד הוא עבד  .בוגר הפקולטה לעיתונאות בבאקו ,בעלי. הנסיעה באוטובוס

נולד לו כסף, וכבר  לא היה לולמצוא עבודה נורמלית, היה מצליח לא שלי בן  משפחות )שלנו ושל שני בנים שלי(.  3מממן 

 .ילד ולאישתו

 

יהודייה. הוא ידע שאני  בנושא כי להתעניין התחילהוא . לישראלננו לעלות שתיכיהודים  חברים היולבן שלי  באותה תקופה

אנחנו כי התחלתי לבכות, ושלא כדאי לו להישאר באוקראינה. הוא החליט לעלות לישראל.  יהודי הוא גםש אמרו לוהחברים 

יש  ,עפולהב יהעובדת בנוירולוגו ההוא נשוי, אשתו היא רופא והיה חבל שוב לעזוב את הכל. חיים באוקראינה, קנינו שם בית

 הם עלו לארץ לפנינו. .שנים 19ך מרפאה פרטית. היא בן אדם מעולה. היא למדה רפואה במש לה

היו לנו   .בקצרין גרוהם  .השכלה גבוהה בעליאנשים עלייה. באותה תקופה חיפשו  הבן ואשתו עברו לישראל במסגרת תכנית

בית  וכבר קנ הםלטירת כרמל, עכשיו לגור הם עברו  ,לאחר מכן .לעבור לחיפהמשפחת בני ל וסייעהם בישראל ו חברים שגרו

 ה.מפעל קוסמטיקאיזשהו ב ובינתיים עובד ית צבאושירכבר סיים בנו הבכור   .ויש להם שני ילדים

 

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

 (:לדורות הבאים
 

 

 
 תיעבדני א. באותה תקופה , הוא קרא לנו לעלות לישראלשבני עזב את אוקראינהלאחר  חודשים 1-אחרי תקופה של כ

כל ל הסכמנו. עבד כאיש תחזוקה באוניברסיטה יעלב .בישראל, עבדתי במשפחות רוסיות, טיפלתי בילדים. במעבדה לביוכימיה

יע לפני שהג .כגנןכיום עובד  שלי צעירהבן השלנו.  לילדים הכל רק בשביל לעזור העולים האחרים.  כלכמעט כמו  ,עבודה

הכל עזבנו את צבאי, אבל  באיזשהו ארגוןמסעדה משלו  הוא החזיקבאקו, באת לימודיו במכללה קולינרית  םסיי הוא לישראל

בצוות שכמעט כולו היה מורכב שבעלי הוא ארמני, ואני עבדתי  ועבודה שלי כולם ידעב בבאקו, אחרת היו הורגים אותנו. 

 –. כל הזמן היו אומרים לי שכדאי שבעלי ייקח את הארמנים שלו )ילדינו יהודים היינו אחרים יםשניעוד ו אנירק מאזרבידג'אנים ו

 אמרו לי שאף אחד לא יפגע בי. ב את באקו.ים( ויעזוהילדים נרשמו כארמני

 

לא יכול ולאחר ניתוח  כיום הוא ה!חוללא היה  רק בעלי . אילואנחנו מרוציםובאופן כללי  בישראלגרים שנים  15 כבר מזה אנחנו

 , אבל אין מה לעשות, זה הגורל שלו החליט ככה.חכם כל כך הוא. הוא היה כל כך בריא )משותק(. כל כך חבל, ללכת

 

 5102ראיון: אנה קרימוב, חיפה, מרץ 
 

 

 

 

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

 *1191פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית 

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

 ראיון.או להעבירו סרוק בדוא"ל בצמוד ל 10-5315139יש לשלוח את הנספח בפקס: 

mailto:infovatikim@pmo.gov.il

