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

 יהודים. יש שם ממוריאל.  1000פברואר היה ירי   1942
 כתוב בגוף ראשון נא ל                                                                                                                                         

 המקום להקלדה אינו מוגבל 
 
 
 

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

 עזרת):האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, במי נעזרת או אולי למי  בבריחה או בהתנגדות,
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 י על חייך  בארץ /נא ספר
להעביר  שברצונך  המסר  המשפחה שהקמת,  התרבותית,  או  הציבורית  פעילותך  ארצה,  עלייתך  בעת  (תחושותיך 

 הבאים):לדורות 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 בישראל.לחמתי נגד הנאצים ואני נחשב כנה מלחמה ברוסיה כלוחם אס.אס.אס.אר.  מלחמהאני נכה 

בשם חשיבתה. כיום יש שם   אוקראיהיהודים מכפר יהודי ב  1000בחודש פברואר נרצחו  1942
  -אחותי פוסטילקיבפרידה  -אבא שלי, פוסטילניקוב בוריס, אמא –ממוראיל זיכרון. משפחתי קבורה שם 

באזור אודסה בכפר   1926נולדתי בשנת . תינוקאידה פוסטילניקוב, ואני לא זוכר את השם של אחי ה
אחותי נישאה , גרנו עם האחיות והן היו נשואות. ילדים 5הולידה , 37אמא שלי מתה בגיל . סוורן

ניסטים צעירים לבנות את הרכבת  כחברת אירגון של קומו 16בקרבובריין והשניה נסעה למוסקבה בגיל 
עברנו עם אבא שלי לכפר  37בשנת . 17כשהתחילה מלחמה הייתי בן  41בשנת . המטרו, התחתית
הייתי הולך לבית ספר שמדברים בו באידיש וסיימתי  . הוא נישאה לפרידה והביאו אותי לשם. חשיבתה

אחותי אידה סיימה באודסה . מכונותללמוד באודסה בניית  17נסעתי בגיל . את הכיתה לימודיי באידיש
היא נישאה שם באוניברסיטה ונתנו . סיימה לימודים בפקולטה לאנגלית, באוניברסיטה לשפות זרות

נפגשנו עם אחותי באודסה  17בגיל   41כהתחילה המלחמה ב. להם חדר במעונות שם נולד להם בן
והחלטנו לנסוע לחשיבתה  , לנסועהתלבטנו לאן . ומעל הראשים שלנו כבר ריחפו מטוסים גרמניים

כשהגענו לחשיבתה שם היו הולכים  . נסענו אני אחותי והבנה התינוק. לאבא שלנו שם גר עם פרידה
אני  . להגיד שלא צריך להתפנות מהבתים כי הנאצים טובים, אולי עבדו עם הנאצים, אנשים בין הבתים

אני התחלתי  . שם הכינו מעילי פרווה ,היה עובד מפעל פשוט, הבנתי את הכל ואבא שלי היה תמים 
הנאצים כבר היו הורגים את כל היהודים   41כי ב, להסביר לו מזה אומר נאצי, להתחנן על הברכיים 

זה אומר שאיפה שהצבא הגרמני כבשו " , הפתרון הסופי" אני ידעתי על הספר של היטלר , בכפרים
ממנו שנברח משם אבל הוא סירב כי הוא היה  התחננתי . שטחים הם היו הורגים את כל היהודים

היו  . שבועיים התחננתי ולבסוף הוא סירב. מקשיב לאנשים אחרים שהיו אומרים שהנאצים טובים
הבנתי שהוא לא הולך להתפנות ולא יתן לאחותי  . אומרים שם שבדרכים לא יבואו לך אפילו כוס מים 

ובתחנה הוא , תחנה בשם אוסקקוליקה, ם משםהוא ליווה אותי לתחנת רכבת שלושה קילומטרי. לעזוב
אני סחרתי בעור וזה מה שאני הולך לעשות גם , כשנאצים היו באוקריאנה  1914אני בשנת " אמר לי 

אני אומר לו אבא הינה הרכבת כבר באה בוא אני . ככה הוא זכר אותם בראשו.” עם הגרמנים האלה
ונסעתי לרוסיה לאזור  17יתי על הרכבת בגיל כשהבנתי שהוא לא יבוא איתי על. אציל לפחות אותך

 . קיבוץ קלילין. סטברופול

אחת המשפחות לקחה . התאספו המקומיים והיה צריך לארגן לנו מגורים, כשהגענו לשם כל הפליטים
בזמן הזה , זה היה בחודש ספטמבר. הורים והילד הקטן שלהם, הייתי צריך לטפל בצון, אותי הביתה

המנהיגים של הצבא הרוסי החליטו  . למלחמה למרות שהוא היה מחוסר עיןגייסו את אב המשפחה 
הנאצים  . אותו אב הבית השתתף בהתקפה הזאת. לעשות מתקפה על פיאדוסיה דרך הים השחור

.  אחרי שעברתי שם את החורף גייסו אותי לבריגדה. הטביעו את כל הסירות שהתקרבו לשם והוא נהרג
תחילה הייתי  . י שם עם חבר מהכפר שלי חשיבתה שברח ביחד איתיהיה שם קרוואן בשדה ואני היית

באחד הלילות כמעט התהפכתי . אחר כך למדתי לנהוג בטרקטור. עובד בניקוי המחרשה של השדה
הם ישר קיבלו אותי ושלחו  . אני הגשתי בקשה לתגייס לצבא האדום 18כמלאו לי . לתוך אחד הבורות

והגעתי לקורסים להכנה ללחימה בסטברופול , עם קצת מלפפונים וחצי כיכר לחם לדרך, אותנו בעגלה
המכללה הצבאית הייתה . 26כולם היו ילידי שנת . איש בכל פולגה 800והיו שם שלוש פלוגות עם  

מאחורי העיר היינו עושים  . במקור בעיר זטומיר והעבירו אותה לסטברופול כי הגרמנים תפסו את העיר
והינה מגיע זמן האוכל ואנחנו מסתכלים לכיוון העיר ורואים שהפגיזו אותה מטוסים . האת ההכנ

מסתבר שהנאצים הורידו שם משלחות של  . התכנסנו לשורות והתחלנו לצעוד לכיוון העיר. גרמנים
היינו בלי רובים  . התקרבנו לעיר וראינו איך כולם בורחיםמשם לכל הכיוונים. לוחמים להשטלות על העיר

.  בפלוגה 800ברחנו שלושה פלוגות של . האופציה היחידה היא רק להסתובב ולברוח.בלי תחמושתו
בזמן ). העיר סטברופול היה באותו אזור.(הנאצים היו בעקבותינו לכיוון השתלטות על צפון קבקז 

הינו רעבים וקרים ותפסנו מה  . שהגרמנים אכלו ארוחת בוקר במחנה שלהם ברחנו מהם לכיוון השני
למרות שהספקנו להתרחק מהם הם . פירות מהעצים ואכלנו תוך כדי הריצה, רק אפשר בדרכים ש

קילומטר מהנאצים שני הפלוגות   80ברחנו .  איש לקחו בשבי 800, הצליחו להגיע לאחת הפלוגות
שם כבר היו מוכנים בשבילנו מבנים ושם היינו אמורים  . שנשארו לכיוון עיר בשם סטליניר על שם סטלין



 

אבל יצא ככה שהגרמנים התקרבו לקבקז ולקחו שטח נכבד ללא  . המשיך את ההכנה ללהיות לוחמיםל
ואז הגיעה פקודה למפקד  . חודש חודשיים הספקנו להתכונן.  ואנחנו היינו לידם בלימודים. התנגדות

ובה  נתנו לנו מדים ורובים ואני קיבלתי ר. שלנו לשלוח אותנו למלחמה בגלל שלא נותר את מי לשלוח
לכיוון העיר  " כביש גרוזיני צבאי" הושיבו אותנו על משאיות קטנות ונסענו בכביש בשם . נגד טנקים

בלילה  . המפקדים קיבלו הוראות לאן לנסוע ואיפה אנחנו אומרים לבנות הגנה. אורג’נקידזה בקבקז
וקר חפרנו  כל הלילה עד הב. הביאו אותנו לשם ואמרו לנו תתחילו לחפור ועדין לא הבנו מה קורה

איכשהו הצלחתי לפגוע בשני  . תקפו אותנו מהאדמה ומהאוויר. ובבוקר הנאצים התחילו לתקוף אותנו
הנאצים הבינו שיש להם התנגדות והביאו תגבורת של . טנקים כי היה לי רובה מיוחד נגד טנקים

הנאצים הבינו  . ימיםהדפנו אותם במשך שלושה .  הם ריחפו כל כך נמוך שראיתי את הטייסים. מטוסים
היו הרבה . בלילה הם הגיעו אלינו מאחרוה על טנקים ורכבים וגידרו אותנו. שהם לא יצליחו לחדור מפה

הוא אומר בוא אחריי  . בלילה מגיע לבור שלי חייל ושואל אם יש פה מישהו חי. מאוד הרוגים ופצועים
הגיעה  . הצלחנו לברוח משם להרים. ידור ואנחנו הולכים וזוחלים בלילה בין הטנקים ומנסים לברוח מהג

אני שיחררתי  . אני מסתכל ועומדים במעגל סביבנו מלא נאצים. כדורים 47לידי מכונת ירייה ובדיסק  
" מיינגוט" שמענו בדרך רק את הפצועים והם צעקו בגרמנית . עליהם את כל הכדורים והתחלנו לרוץ

להכין מחסה בהרים זה מאוד . בר נובמבר דצמבראוקטו, ברחנו להרים בחודשי החורף) . השם ישמור(
זה היה .בלילה היו שולחים לנו אוכל ממטוסים ובגלל טעויות בניווט האוכל היה מגיע לנאצים. קשה

. הנצאים היו צועקים לנו שהאוכל שלנו אצלם וצוחקים על הרעב שלנו. קורה הרבה בזמן המלחמה
 . מדי פעם האוכל אכן היה מגיע. ם בפשפשיםבמשך חודשיים היינו בהרים רעבים ורזים ומלאי

הם היו  . 43הנאצים חגגו את חג המולד של שנת . ירדנו כולם למטה, בלילה, בינואר 1בדצמבר ל 31
לשבור את הפנסים והם בכלל  התחלנו. איפה שיש פנס דולק שם יש נאצים -שתויים ושבעים והידענו

ם שנגיע לעיר והתחילו לצאת כשעליהם רק הם לא ציפו בחיי. היו בטוחים שמתנו מזמן בהרים
.  הם התיישבו וברחו מהעיר נלציק. מה שרק אפשר, הם התחילו לברוח על רכבים ואופנועים. תחתונים

הגיע אלינו אחד התושבים וסיפר  . 43זה היה היום הראשון של שנת . בבוקר אנחנו שיחררו את העיר
ישר רצנו לשם  . קבוצת יהודים שהיו אמורים להיות מוצאים להורג בראשון לינואר שנעולים במרתף

  230מסתבר שהצלנו .  הם התנפלו עלינו חיבקו ונישקו אותנו. ופרצתי את המנעול ופתחתי את השערים
, שיחררנו את צ’רקסק. נחנו קצת והתחלו להתקדם בהתקפה לכיוון הצפון. יהודים של העיר נלציק

הנאצים התקדמו ברכבים  . רצינו לישון, היינו עייפים ונפלנו מהרגליים מעייפות. מ ביום " ק 600ועברו 
אנחנו . לפעמים הם היו עוצרים ועושים הגנה וניסו להשתחרר מאיתנו. ואנחנו רדפנו בעיקבותם ברגל

יזור וככה התקדמנו בא. לנוח. שמחנו לא היה לנו אכפת אם נפגע או נמות היה חשוב לנו ליפול לאדמה
 . שחררנו המון ערים וכפרים וגם את הכפר של הסופר הרוסי שמיכאל שולוחוב. קרסנודר

אחד האחים חבש אותי ושלח  . נפלתי וראיתי את עיגול הדם מסביב, שם בפעם הראשונה ירו לי בחזה
החזה שלי התנפח .” לך לבית החולים ברגל? רגליים יש לך" שם טיפלו בי והורו לי . אותי למרפאה

הייתי צריך לאכול ונתתי חלק מהמדים הצבאיים שלי  . כתי ברגל עד לבית החולים שהיה בכפר אחרוהל
,  הגעתי לבית החולים ובדרך ראיתי במסדרונות את האנשים הפצועים בלי חלקי גוף . תמורת אוכל

תחפש אצל התושבים איפה אפשר  , האחות אומרת לי אין מקום. חיים אך נרקבים עם תולעים עליהם
כשהתחלתי  . תבקש מהם לגור אצלהם. איפה שיש קורת גג מברזל שם חיים אנשים עשירים, וןלל

אין מקום " הסברתי לבעל הבית ושאלתי , ללכת ברחובות שמתי לב לבית שנראה די טוב והלכתי לשם 
הוא הסכים לקבל אותי ובבית . לא היה מכובד לסרב לחייל פצוע?”,בבית החולים אפשר לגור אצלכם

אותו אדם היה עוזר לנאצים בזמנו והיו לו יסורי מצפון וזו גם אחד הסיבות שהוא פתח . לו שתי בנותהיו 
אוכל וישן  , חייתי אצלו בערך חודש וחצי. הייתי מה שהוא צריך בשביל לתקן את המוניטין שלו. את ביתו

.  והכאבים היו חזקיםהחזה המשיך להיות נפוח . והייתי הולך לבית החולים רק בשביל חבישה חדשה
. פעם אחת כשאחות הלכה לחפש לי תחבושות לחצתי לי על החזה ונפלו לי שתי חתיכות של רסיסים

 .כשהחלמתי שלחו אותי ליחידת מעבר שחיכתה לקריאה לחזית



 

התחילו להכין  . הגעתי שוב לחזית ושם שלחו אותי ליחידה מובחרת שם שירתתי עד סוף המלחמה
וכבר הייתי מפקד מחלקה כי המפקד   19אני הייתי בן . דרך סירות לאזור כריםאותנו ליציאה לחזית 

ולתפוס  , להתמקם שם, אמרו לנו שאנחנו צריכים לעבור את הנהר לצד השני לכרים. הקודם נהרג
היו מאות תותחים  , מ" ק 12על חצי האי בשם צ’ושקה שאורכו היה כ.  עמדות ולהמתין לתגבורת

הגיעו סירות מלחמה ומחלקה אחרי מחלקה  43לה של שלישי לנובמבר שנת בלי. ומערכות ירות טילים
הנאצים ידעו על המעבר שלנו ועברנו תחת . עברנו לסירות בשביל לעבור לצד השני של חצי האי כרים

הם . מכונות ירי ותותחים ואנחנו על הרפסודות עץ האלה התחלנו להתקדם,  הם כיוונו עלינו נשק , אש
הם כיוונו עלינו  . הרבה סירות עם חיילים לא שרדו אך הסירה שלי הצליחה לעבור. המטירו עלינו אש

אני קפצתי והצלחתי להגיע עד החוף וראיתי איך ממשיכים  . את התותחים והיינו צריכים לקפוץ למים
אני אאסוף , בתיק שלי תמיד היו לי שני רימונים למקרה שאני אפול בשבי . להתקיף אותם מאחורי

חיסלתי את כל הרוביים  . הוצאתי את הרימון וזרקתי לכיוונם. צים והתפוצץ ביחד איתםסביבי נא
הנאצים הבינו שלא נותרנו רבים . החיילים שלנו התאוששו ולקראת הבוקר תפסו את השטח. והלוחמים

הודענו במכשיר קשר לתותחנים בצד השני של התעלה את המיקום שלנו . והתחילו להתקיף אותנו
יום   13אחרי . הנאצים לא שרדו ונסוגו. זה היה מחזה מפחיד, מה לא עף עלינו . האש עלינו שיכוונו את

היה קרב קשה ואני נפצעתי  . עברנו לצד השני והתחלנו להתקיף את הנאצים עם הטנקים שלנו
נכנסנו כולם לבור שנוצר באדמה מההפצצות ביחד עם המפקד של  . לוחמים שנותרו 7ונשארתי בין 

זה  . שמנעו את הטילים עוברים אותנו ומתפוצצים ליד וידעתי שבסוף זה יפגע בנו. נות הירי לוחמי מכו
הוא קיבל . אני נפצעתי בראש. אכן קרה והטיל פגע לידנו וכולנו נפגענו תוץ מהמפקד והוא חבש אותנו

הורו לי  . המפקד אמר שאנחנו לא מסוגלים לזוז.  טלפון בקשר לצאת להתקפה אבל כולנו היינו פצועים
לקחתי את הכובע שלי ?” כולם פה פצועים חסר לך עוד הרוגים" אמרתי למפקד . ללכת לחפש עזרה

אני רואה שמהצד שלנו מגיעים מטוסים  . והרמתי אותו למעלה מעל האדמה וישר עבר דרכו כדור
בגלל ההתקפה הנאצים התחילו להתחבא וניצלתי את הרגע לצאת . ומתחילים להפציץ את הנאצים

הגעתי  לקצה השדה ולא הייתי . אני רץ בשדה בזיגזג מתחמק מהכדורים. מחסה לחפש עזרהמה
שם חבשו אותי . מסוגל לרוץ יותר והתגלגלתי מההר למטה כמו כדור ישר לתוך המרפאת שטח שלנו

בבית החולים באחד הימים הרופא בדק אותי וכבר חשב לשחרר וגילה . ושלחו לבית חולים בקרסנודר
 .  מ משם בשביל להוציא את הרסיס בניתוח" ק 24שלחו אותי . רון רסיס בראשיברגע האח

בעיר  . הנאצים התחילו לסגת ורדפנו אחריהם. הלכתי לחזית לקארצ’ בכרים 44בעשירי לאפריל שנת 
התקדמנו לעיר  . סינפורופול התאחדנו עם כוחות הלחימה האוקראיינים והתחלנו לכבוש את הדרום

במשך חצי חודש תקפנו  . גראה מאחורי העיר-נים התבצרו במקום בשם ספוןהגרמ. בשם סיבסטופל
 .  הצלחנו לכבוש את העיר אך בקושי רב. אותם והיו הרבה מאוד הרוגים

בליטה באחד הקרבות בזמן שלקחנו עיר בשם  . אחרי שהיינו שם חודש שלחנו אותנו ברכבת לליטה
אני רואה מרחוק הולכים קצינים וקורא  . תי למוותהתבוססתי בדמי וחיכי. שאוליי איבדתי את הרגל שלי

חזרתי לעצמי בחדר הניתוח בבית  . הגיעו חובשים ולקחו לקחת אותי והתעלפתי. להם לעזרה
קטעו את הרגל שלי ואני הייתי  . ובמקום מים שמו לי מסכת הרדמה", תביאו לי מים" אמרתי .החולים

ברכבת למרכז רוסיה שם הייתי שלושה  אחרי שהתעוררתי שלחו אותי. מחוסר הכרה חודש שלם
אחרי  . חודשים ואז עשו לי ניתוח חוזר וחתכו חלק יותר עליון מהרגל בשביל שיוכלו לעשות לי פרוטזה

שיחררו אותי  . זה שלחו אותי לטולה גם במרכז רוסיה לקבלת את הרגל החדשה שלי ולהחלים שם
 . לחשיבתה, לשישה חודשים ונסעתי הביתה

נהייתי  . הבנתי שצריך להתחיל לחיות. כשהגעתי הביתה גיליתי שהוא הרוס והמשפחה שלי נורתה
אחר כך עבדתי כעשר שנים בפרויקטים  . שנה במפעל ובניתי שם מעבדה 20מנדס מכונות ועבדתי 

קיבלתי בית ליד המפעל ושם הייתה לי שכנה שעזרה לי  , בעבודתי במפעל באוקראינה . לבניית האזור
יש לי . הגעתי לישראל  97באוקטובר  31ב. נישאנו ועלינו לישראל, שנה  30וד בגינה אותה הכרתי לעב

הנכדה שלי עם משפחתה גרה . יש לי נכד עם שני בנות שגר בחיפה. 70בן לאוניד פוסטילניקוב כבר בן 



 

וד  יש לה שני ילדים שכבר סיימו ללמ. בקייב ועברה עם משפחתה לשווציה בשל עבודתה בהייטק
 . באוניברסיטה

    infovatikim@pmo.gov.il:  ל "את השאלון המלא נא לשלוח למשרד לאזרחים ותיקים בדוא

 * 8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית 
 . נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר 

 . ל בצמוד לראיון "או להעבירו סרוק בדוא  02-5605034: יש לשלוח את הנספח בפקס 
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