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  כיום פרטי ושם משפחה שם

 ילנה :פרטי שם סבצניקוב :משפחה שם

  

           סבצניקוב :נולדתי איתו משפחה שם

                                           
                                             svechnikov  בלועזית

 

  ילנה :נולדתי איתו פרטי שם

                                                     
  elena בלועזית

                                          
                     :מין
 נ   

 :לידה שנת
20.10.1932 

   זטומיר  :לידה עיר

                                                             

       בלועזית

  rZtomi                                           
  אוקראינה :לידה ארץ

 שנדייל פסטרנק :האם של נעורים ושם פרטי שם סבצניקוב אנדריי :האב של משפחה ושם פרטי שם

                                                                                                                                                                                                   זטומיר   :המלחמה לפני קבוע מגורים מקום
             

   בלועזית
   rZtomi                                        

  אוקראינה :המגורים ארץ

   :המלחמה לפני אקדמי תואר/השכלה
    יסודי

   )ישיבה ,אוניברסיטה ,תיכון ,יסודי(
  

   :המלחמה לפני מקצוע
    )מורה ,סנדלר ,תלמיד(

  תלמידה                             

  :בתנועה או בארגון חבר
    )עקיבא בני ,הצעיר השומר ,ר"בית(

      - רוסיה  :המלחמה בתקופת מגורים מקומות

                  )הארץ ושם האזור או העיר שם(

                                                                                       



 

 

   בלועזית       שמו את ציין ,בגטו והיית במידה
                                                                                                                             

    שמו את ציין ,ריכוז מחנה או עבודה במחנה והיית במידה

                                                                                                              
  בלועזית

 1944 שנת  :השחרור תאריך  אינזה  :חופשי אדם הנך כי לך נודע בו המקום

  שמו את ציין עקורים במחנה והיית במידה

  )ואיטליה גרמניה ,באוסטריה בעיקר המלחמה לאחר שהוקמו פליטים מחנות(
 

    השחרור לאחר חזרת אליו מקום ציין

  :עליה שנת  מתי עד ממתי ציין ,בקפריסין מעצר במחנות והיית במידה
 

  שמה את ציין ,באנייה ועלית במידה

 המשפחה	,הוריך עסקו במה ;ילדותך חברי	,הספר בית	,גדלת בו הבית	:דרך ציוני( המלחמה לפני קורותיך על י/ספר אנא

 :)ומאכלים חגים	,המורחבת

 עברתי זה אחריו הרחוב באותו היהש לגן הולכת יתיישה זוכרת אני  .הקטן אחי עם הייתי אני ,רהיטים במפעל עבדו ואמא אבא

 הלבית אותי הזמינה הבנות אחת םפע ,הספר לבית איתם הולכת שהייתי חברים לי היו  כילדה .עשירים היינו לא ,הספר לבית

   .הודעתי שלא עליי כעסו שלי ההורים ואז הערב עד אצלה הייתי .הביתה מיד חוזרת הייתי כלל בדרך ,הספר בית אחרי

  
 אחד כל החגיגות כל סיום אחרי ואז צעצועים מלא עם עץ שם שמים וינוהי  שלי לדוד הולכים היינוש  לי זכור מולד החגי באחד

 )ברוסיה הרים רכס( לאורל לעזוב  צריכים שאנחנו אמר הוא ,חזר כשהואו למלחמה יצא  שלי אבא 1939 בשנת .צעצוע מקבל

 נוהגת הייתי ,אבא את אהבתי מאוד אני .אחי של הלידה אחרי בבית הייתה שלי אמא  .המשפחה כל בגלל רצתה לא שלי אמא

    .אחי את לגדל לנו עזרה והיא מוטיה לנו שקראו לאחי מטפלת לנו הייתה .למפעל אוכל לו להביא  ללכת

 כי אותם שפינו האחרונים בין היינו .רוסים שהיו ,ביניהם שלנו הדברים את לחלק התחילו השכנים כל הבית את לפנות ונאלצנכש

   .התעכבנו וכך ,איתו לראות שתבוא שאומר מכתב שלי לאמא להעביר ממנה וביקש השכנות אחת את הרא בצבא נשאר אבא

  

 

 ,בדוי ושם בדויה בזהות או במסתור ,מוות וצעדות מחנות ,גטאות ,גירוש(  המלחמה בזמן קורותיך על י////ספר נא
 במי ,במסתור או בגטו בסביבתך שהיו האנשים ,בהתנגדות או בבריחה השתתפות ,במחתרת ותפקידים פעילות

  ):עזרת למי אולי או נעזרת

  
 הפעמים תבאח .הפצצות היו בדרך ,אנשים מאוד הרבה והיו הרצפה על לשבת צריכים והיינו למשא קרונות שהיו זוכרת אני

 שםו ענק לאצטדיון המפונים כל אתו אותנו ולקחו סטלינגרדל כשהגענו .להתחבא בשביל לצאת צריכים היינו ואז עצרה הרכבת

 והרבה במושב היינו ואז השני לצד לחצות צריכים והיינו וולגה הנחל על נסענו אנחנו .מקומות מיני לכל אנשים לחלק התחילו



 

 

 לא  .באבטיחים מלאה עגלה לנו הביאש הקיבוץ במנהל זכינו ואנחנו ,משפחה אימץ מהם אחד  וכל אותנו לפגוש יצאו אנשים

  .ציבינקי לעיר ,לצקלובסקיה לעבור נאלצנו אז כי ,זמן הרבה שם היינו

  

 אותנו שחילקנו גדול אחד בחדר ביחד שם גרנו .לשם לעבור לנו קראו שהם משפחה קרובי עם אחד בחדר גרנו  בציבינקי

 היה )האחיות אחת של בת ועוד שלה חיותהא שתיו מאיא ,אחי אני, ( השני בצד ואנחנו אחד בצד וגר המשפחה קרובי .לשתיים

 אותם שלחו ואז הגרמנים של מהעקיפות השתחררו שהם הודעה לנו שלח אבא כי זמן הרבה היינו לא בציבינקי גם .צפוף מאוד

  .להיפגש נוכל שאנחנו הודעה לנו שלח והוא טרוסלייבסקיה בסקיהלאוליינ
  

 של בלול , אותנו לארח הסכימה שהייתה המשפחות אחת .המשפחה עם להיות מהצבא לו הרשו ,אבא עם שם נפגשו

 לא כי מפתח לע נועלים היינו לא פעם אף היינו לא שהם זוכרת אפילו אני  .שם גרנו ואנחנו  שיפצו עשו מאיוא אבא  ,התרנגולות

 דלי מקבלות הייתי אוספות שהיינו שק כל על .אדמה תפוח לאסוף לה עוזרת הייתי ואני ,לעבוד צריכה הייתה מאיא .גניבות היו

 ,פיתוח עיירת שהיא לאינזה עזבנו פעם ועוד הזה במושב לעשות מה היה לא כבר ולנו לצבא חזר שאבא אחרי .אדמה תפוח
 מכינה הייתה היא מאלומיניום קומקום לנו והיה וכלים סירים לנו היו לא .קשה רעב היה ,תספרי בתור לעבוד התחילה אמא ושם

 במטבח כרוב ערמת לנו הייתה ,קפאה שגם כרוב של עגלה גם לנו הביאו .בינינו מתחלקים והיינו מרק של סוג אדמה מתפוח

   .אחת בפעם אוכלים היינו מקבלים שהיינו מה וכל תלושים לפי מקבלים היינו לחם .ומתוק טעים מאוד היה וזה
  

 היינו ואמא אני .בבית תנור לנו היה .הספר לבית הלכתי לא זה בגלל חמים בגדים לנו היו לא .סבתא עם בבית היינו ואחי אני

 הוכנרא שכנים לנו היינו הקיר מאחורי .עלינו צועקים היו ואנשים התנור בשביל העצים את לוקחות והיינו מעץ הגדר את שוברות

 להכין בשביל חיטה אוספים היו וככה לקרונות אצבעות מכניס היה והוא 4 בן שהיה הקטן אחי את לוקחים היו הם ,רעבים היו גם

   .דייסה
 

    לארץ עלייתך ועד המלחמה מתום קורותיך על י/ספר אנא

   ):עליה /העפלה ,המלחמה אחרי חייך ,הביתה וחזרתך השחרור(

  
 , היה לא בהתחלה ליו סאיכ לו להביא צריך היה תלמיד כל הספר לבית להתקבל בשביל  , לזטומיר כשחזרנו 1944 בשנת

 שלנו הבית .התנורים בשביל עצים גם איתנו להביא צריכים היינו .עיתונים על רושמת תיוהיי סאיכ לי השיגה אמא מה זמן אחרי

 התחיל הוא ואז .בדצמבר מהמלחמה חזר אבאש עד ואני אחי אמא ,קטן חדר קבלנו אז משרד כבר שם והיה ,שלם נשאר

 שם עשינו .סגרו מהם אחד את .גן היה זה בעבר ,כניסות 2 היו .חדרים 2 עם שירותים בלי דירה קיבלנו .דירה להשיג לנסות

    .חדש ספר לבית עברתי .המים את לחמם בשביל ודוד ושירותים מקלחת

 

  בארץ  חייך על י////ספר נא

 להעביר שברצונך המסר ,שהקמת המשפחה ,התרבותית או הציבורית פעילותך ,ארצה עלייתך בעת תחושותיך(

  ):הבאים לדורות



 

 

  

  
  

  
        

   2015 פברואר שבע, – באר לוקוב, אנאל ראיון:

  
 אותי שלחו ,רוקחות ללימודי התקבלתי ,בכיתה הילדים מכל מבוגרת יותר שהייתי בגלל אבל הספר בבית כיתות 7 סיימתי אני

 את מחלקים היו שבו למשרד בי בחרו ועדין ברור שהוא שלי הכתב לפי וראו חיים קורות לרשום צריכה הייתי .בקייב לעבוד

 היא ,לאמא לבית ונסעתי חופש ביקשתי גרון דלקת קבלתי ופתאום לבד בקייב דירה שכרתי .הצורך לפי ,אזורים לפי התרופות

 של בחנות לעבוד התחלתי בזטומיר שלי בעיר .מהמשרה אותי שיחררו בקושי .לקייב לחזור רציתי לא וכבר עבר והכל בי טיפלה

 רק והגעתי פתוח לימודים למוסד התקבלתי 1965 בשנת .בפנסיה כשהייתי גם שנים 44 במשך שם עבדתי .חולים לבית כלים

  שלי. הראשון הבן נולד 1968ב ובשנת התחתנתי 1967 בשנת  .להיבחן בשביל

  

 נהיה הכלכלי המצב ,באוקראינית לדבר אותנו להכריח התחילו ואז ,ספר בבית לימדה שלי הכלה ,באוקראינה קשה נהיה המצב

 .לארץ לעלות לנו אמרה הזמן כל היא בישראל גרה רכב הקטנה ואחותי .מהעבודה אותה פיטרו ,ילדה שלי שהכלה אחרי ,קשה

 לא שהם כדי תעזוב שהיא בהתחלה רצו לא שלי הכלה של ההורים .הבן של בעבודה בעיות גם ,הכל לעזוב קשה שזה כמובן

 .דבר שום למנויש ולא סיוע קיבלנו .עוזבים שאנחנו החלטנו וכבר אפשרי בלתי להיות הפך המצב זמן כמה אחרי .לבד שארויי

   .נכדה לי נולדה 1992 בשנת .ימים 3 במשך לארץ באונייה הגענו

 



 

 

   



 

 

   



 

 

 


