
  

“ ЛЕ-ДОРОТ” 
Истории живущих в Израиле евреев, уцелевших в Шоа 

 

Опросный лист уцелевшего в Шоа 
Собрать и сохранить истории людей, уцелевших в Шоа, это один из основных путей 

увековечить трагедию и передать знание о ней потомкам. Свидетельства уцелевших в 
Шоа важны и для историков, и для новых поколений, которые из отдельных личных 

Историй смогут воссоздать цельную картину Шоа. Каждое свидетельство имеет 
большую национальную, научную и образовательную ценность. Истории будут  

опубликованы в интернете по адресу: www.ledorot.gov.il 
Заранее благодарим Вас за участие. 

 
Ваша фамилия и имя в настоящее время 

(на иврите, как записано в удостоверении личности)                                   

Имя:  רוזה Фамилия: בולין    

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичья фамилия:            שטיימן 
                                              

Фамилия до войны:                                 שטיימן 
 
 

Год рождения:  
08.02.1934  

Пол: 
ЖМ /                                                         

Имя до/во время войны:   
 רוזליה

Страна рождения:  
  אוקראינה

                                                              

   Место рождения (город, область):                                                      
 חמלניצקיאזור , שפטובקה

Имя и девичья фамилия матери:   יקטרינה קצורה 
  

Имя отца: ) סמיון(ישראל    

Страна проживания:   
                                                 אוקראינה

                   

Постоянное место жительства до войны (город, 
область):  

  חמלניצקיאזור 

Член партии/организации: 
   

 

Профессия до войны:  
                                 

Образование до войны:  
 ----  

Во время войны (22/06/1941-09/05/1945гг) находился/лась на оккупированной территории (гетто, 
лагерь, тюрьма, партизаны, спасение в лесу, по месту своего жительства или в других населенных 
пунктах, другое) и/или в эвакуации: 

                                                                                                               

От: До: Где находился/лась: 

וורונזאזור  1942 1941 ' 

1944אפריל  1942  אוזבקיסטן 

ובקהשפט, אוקראינה 1945 1944  

   

Откуда прибыли:                                                 
  וולגוגרד                 

Год репатриации в Израиль:  
05.06.2005 

  

 



Расскажите о Вашей жизни в довоенные годы 
(Дом, в котором Вы росли, школа, друзья детства, чем занимались родители, родственники, 
праздники, блюда): 

 
просьба писать от первого лица 

  

אבא עבד כמנהל של . ראיה, גליה, מרט, וולודיה, אני :ילדים במשפחה 5כי היינו , אמא שלי הייתה עקרת בית

בפסח מקמח  שאמא שלי הייתה אופה, אני זוכרת. משפחה שלנו חגגה גם חגים רוסיים וגם חגים יהודים  . מלבנה

היו מזמינים אותה להכין אותו אנשים . מעלה ולאהיא ידעה להכין דג ממ .אמא שלי ידעה לבשל טוב מאוד . מסוים

  .בחתונות

  

שאמא שלי , המאכל שהכי אהבתי היה צלי אש  .כי אבא שלי היה מנהל, יםחד הרבה אוריאצלנו בבית היו תמ

הורים שלה מתו במלחמה , אמא שלי הייתה יתומה .קומות 2המשפחה שלנו בנה בית פרטי של  . הייתה עושה

אמא של אבא מתה בגיל צעיר ואבא שלו מת כבר כשהתחילה  .שלה היא נשארה עם אח של אבא. 1912בשנת 

  .  הוא נשאר בשפיטובקה ולקחו אותו לגטו. מלחמה

  

Расскажите о Вашей жизни во время войны 
(арест, депортация, гетто, лагеря; места укрытия или фальшивые документы; деятельность и 
должности в Юденрате/молодежных движениях/подпольных организациях или в партизанских 
отрядах; участие в побеге/сопротивлении/военных действиях; вынужденная эмиграция, эвакуация; 
помогали ли Вам люди или еврейские/нееврейские организации во время войны):  

  

. אנחנו היינו יחד עם הצבא שהתחילה להסוג .אז הוא כבר ידע שהולך לקרות משהו. אבא שלי קרא הרבה עיתונים

אבא שלי כמנהל קיבל סוס . מה שנשאר שרפו. ונתנו אוכל לאנשיםניה 'דרזבהחיילים שלנו פתחו את כל המפעלים 

הכל היה אפשר . בדרך היו שדות עם פירות וירקות, כשנסענו. לקחנו איתנו הרבה אוכל וגם פריטים אישיים.עגלהו

אנחנו . בגלל שאחד הקצינים החשובים היה פצוה ביקשו מאיתנו לתת את הסוסים ואת העגלה בשבילו. לקחת

  . קיבלנו סוסים ועגלה אחרת

  

אבל הוא פחד , בלילה אבא שמע רעש. שמנו את העגלה בחוץ. בדרך עצרנו בבית אחד בפולטבסקיה אובלסט

כשהיינו . נסענו על הסוסים לחרקוב ומשם ברכבת .גנבו אותה –לא הייתה עגלה בחוץ , בבוקר כשקמנו. לצאת

הוא בסוף  , מאוד דאגנו. כולם נכנסנו לרכבת ואבא שלנו התעכב ואיחר לרכבת: קרה מקרה, צריכים לעלות לרכבת

. זכנה אחתהיינו גרים שם אצל . שם שלחו אותנו לקולחוזמ. 'הגענו לוורונז. ף אלינו בתחנה הבאהטרצהצליח לה

בכל תחנה של רכבת היינו צריכים לחפש . אחר כך נסענו ברכבת משא למרכז האסיה. גרנו אצלה כמה חודשים

אמא . רכבת נסעה. חםהיא השיגה קמח והלכה להחליף אותו לל –פעם אמא הלכה . אבא תמיד התעסק בזה. אוכל

 נסקיה אובלסט'הגענו לדרז. אמא הצליחה לקפוץ לקרון האחרון ולמצוא אותנו אחר כך ברכבת. כולם דאגנו. נשארה

.  אמא שלי שם עבדה באפיית לחם. ישנו על הריצפה –שם קיבלנו חדר אחד . שלחו אותנו לקולחוז. אוזבקיסטן -

ואז פתאום אני זוכרת הגיעה שכנה לעזור . ישנו כולם על הריצפה. )1942( תמרה –אני זוכרת איך נלדה אחות שלי 

מרט  –אח שלי , כמה זמן לפני שאחותי נלדה .נלדה אחותי –ואז בכי . אמא לא צעקה –היה שקט . לאמא ללדת

  .מת מטיפוס

  

בקולחוז . ומאז היה לנו וחלב וחמה –לפרה נלד עגל . כי זה היה גם ככה יקר מאוד, חלב השלא מביא קנינו פרה 

הוא . אבא בדק שבקולחוז על יד נותנים לחם לכולם. ולא לילדים, גרם לחם לעובדים 200רק   הזה היינו מקבלים

הוא בלילה לקח את הסוסים בלי אישור . הוא ביקש שיתנו לו סוסים כדי להביא אותנו לשם. מצא עבודה, נסע לשם

שם . חוז אחרולהוא נסעה לחפש עבודה בק. פיטרו אותו, שמנהלת שלו מצאה את זהבבוקר כ. ונסע להביא אותנו

פרה בלילה . תנורמהמיטה לפעם תמרה נפלה . הייתה לנו מיטה באמצע חדר ותנור ממש על יד.  קיבלנו חדר



. משימות נסעה עם כל מיני –אבא עבד בסוסים . היה לנו גם חזיר. בבוקר היינו מנקים אחריה. הייתה איתנו בחדר

כשהרגנו את החזיר  . לא גייסו אותו) 6-(ילדים ובעיות עם עיניים  האך בגלל שהיו לו הרב, סאת אבא שלי רצו לגיי

  .אף אחד לא האמין שהיא הכינה אותו בעצמה. היא החליטה למכור אותו בשוק. אמא עשתה נקניק ביתי

כי פה אין דרך , ר שצריך לקחת אותי לעיר דחוךאה שם שאמרה ישהייתה רופ. חליתי בנומה בשפתיים אני 8בגיל 

אבא . יקח אותי הביתהיאמרו לו שם שאין מה לעשות עם המחלה וש. אבא שלי לקח אותי לבית חולים. לעזור

, אבא שלי היה מביא לי דובדבנים. רופאים אמרו לו שאני צריכה תזונה טובה. השאיר אותי בבית חולים בכל זאת

כי כולם עם המחלה , רופאה אמרה שיש לי מזל, כשחזרנו לקולחוז. ל ואוכל טוב הצילו אותיסוף כל הטיפוב.  ענבים

  . קיבלנו כסף טוב. וכל הירקות ופירות שגידלנו, לפני שנסענו לשפיטובקה מכרנו את פרה ועזים .הזאת לפניי מתו

  
  

Расскажите о Вашей жизни после войны и до репатриации в Израиль:  

  

עדיין היה שלג ואני ראיתי הרבה ,אפריל חודש  היה  ".חזיר וכו, פרה, ישר קנינו בית לשפיטובקה  כשהגענו 1944 בשנת

אבא שלנו סידר לנו מורה שהכינה אותנו לבית . 'אני ואח שלי היינו צריכים להתחיל לימודים בכיתה א .אנשים מתים ברחובות

היו שם . למדתי בבית ספר רוסי ).יתה שהייתי צריכה להיות בה לפי הגיל שליזאת הייתה כ(' אותי קיבלו ישר לכיתה ג. הספר

  . גם ילדים שהיו יותר מבוגרים ממני

  

בגלל שידעו שאבא שלי היה מנהל והיה מבין טוב בתחום העסקים נתנו לו משימה לפתוח מפעל קטן . בחנויות לא היה כלום

שנות לימוד  7אני סיימתי  1949בשנת   .סוכריות ועוד כל מיני דברים ,סבון: היה שם הכל –של מוצרים שיש בהם צורך כיום 

אני . רנובצי'צהייתה גרה ב) אחות של אבא(דודה שלי מניה .  לחינוך זה אני נסעתי ללמוד במכללה בחוג אחרי. בבית הספר

התחלתי לעבוד  .1953ודים ב סייתמי לימ". עיר"רציתי לחיות ב יכ, רנובצי'צסיימתי שנה ראשונה במכללה ועברתי למכללה ב

אני ". חיים טובים"בבית שלו עשו לי . הייתי איתו חודשיים. התחתנתי בשפיטובקה 1959בשנת  .כמורה בבית ספר יסודי

חייתי . אני החלטתי לנסוע איתם ביחד לסטלינגרד. מסטלינגרד הגיעה לבקר בן דוד עם אישתו לורה. חזרתי להורים שלי

הייתה . כי לא היה לי איפה לישון, ישנתי בפנימיה במשד. אחר כך עבדתי בפנימיה  .עבודה בגן ילדיםתי צאמ. איתם חודשיים

היא נסעה לבקר . נכד שלה יורי היה בצבא). סבתא של בעל שלי בעתיד(שם אישה אחת שסידרה לי מקום אצל חברה שלה 

אני . הוא חזר וישר הציע לי נישואים.  רהטובה שעובדת כמו בכורהאת בת שלה וליורי שלחה מכתב שמתגוררת אצלה  

   .שנים 3הוא היה יותר צעיר ממני ב , צחקתי

  

. שכנים התחילו להגיד שזה לא בסדר שאנחנו חיים ככה ושצריך להתחתן.  אמרתי שאני חוזרת לישון במשרד בעוד כמה ימים

בגלל שלמורים הייתה משכורת  .נלד בן שני 1962ובשנת . ייבגנ -  נלד לנו בן  1961ב .  ועברנו לוולגוגרד התחתנו 1960ב 

עבדתי שם  .גדולה ממשכורת בבית הספר משכורת שם הייתה פי שתיים. של אלימיניום אני התחלתי לעבוד במפעל, נמוכה

שנים לעבוד באותו  18בגלל זה אני המשכתי עוד . שנים להפלגה 18בעל שליי נסעה ל . יצאתי לפנסיה 1979ב . שנים 25

קניתי אדמה והתחלתי לגדל פרחים . אני הייתי מקבלת גם משכורת וגם פנסייה. הייתי צריכה לגדל את ילדים כי, מפעל

   .אמא מתה 1991בשנת  .ולמכור אותם בשוק

  

 .2003אבא מת בחיפה ב .נסעו לישראל 2002הוא יחד עם ראיה ומשפחה שלה ב . אבא אחרי מוות של אמא הרגיש לא טוב

לא רציתי לעזוב את חלקת האדמה עם . אני לא רציתי לנסוע. לינו ולשכנע אותנו להגיע לישראלראיה התחילה להתקשר א

  .החלטתי לנסוע .אמר שאם נסע לארץ הוא יפסיק לשתות, שתה הרבה באותו זמן, לא יהודי, הוא רוסי, בעלי. הפרחים

  

Расскажите о Вашей жизни в Израиле 
(Ваши ощущения по приезде в Израиль, общественная и культурная деятельность, семья, которую 
вы создали, напутствие для следующих поколений):   

  

  . אבל אנחנו לא בקשר. בן שלי הקטן גר פה בחיפהה . יורה התחיל לעבוד במחסן של מוצרים, לארץ אנחנו הגענוכש



כל שבוע אני הולכת לבית   .עכשיו בחיפה) אחותי(ראיה  .זר לרוסיהכמה זמן ח כעבור הבן השני שלי הגיעה לארץ איתנו ו

, אני מאוד אוהבת קונצרטים .על יד הבית שלנו אני מגדלת פרחים. בחגים אני עושה בעצמי זרי פרחים לחברים שלי. מרחץ

  .לא תמיד מרשה לעצמיאך 

  2014אפריל , חיפה,  אליזבטה סורוקינה: ראיון 

 
 
 

 
 


