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   נבל : עיר לידה

  

       בלועזית
Nabal                                           

  רוסיה  :ארץ לידה

 
  ראובן שבכין :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  מרקוב שרה- דבורה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                  נבל : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Nabal 

  רוסיה  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  עובדת ייצור 

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

  

    טטרסטן:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

1990 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

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



 

  )מאכליםו חגים, המורחבת

היינו מקבלים מלאי של . עבדתי במפעל לייצור מברשות. אז כשהתחילה המלחמה כבר לא הייתי ילדה. ברוסיה 1919נולדתי ב 

בערך כשנה לפני תחילת המלחמה התחתנתי . חמהשם עבדתי עד שהתחילה המל. חוטים או סיבים והיינו עושים מהם מברשות

  .התרגשנו כי מאוד רצינו תינוק. אני ובעלי כבר חיכינו שהילד הראשון שלנו ייוולד 1941ולקרא סתיו 

, זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש( י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

במי , האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחההשתתפות ב, במחתרתפעילות ותפקידים 

  ):נעזרת או אולי למי עזרת

הגרמנים התקרבו והרבה  . אני והתינוק נאלצנו לחזור אל בית הוריי. והלך לחזיתביוני התחילה המלחמה ובעלי גויס לצבא 

זה היה מאוד חשוב שיהיה לך אמצעי . איכשהו אבי הצליח להשיג כרכרה וסוס. כל אחד לאן שרק היה יכול, אנשים ברחו

לקחנו את . את כל מה שיכולנו במהירות ארזנו. ולא תמיד היה מקום ברכבות, למשל, כי בלעדיו אתה תלוי ברכבת, תחבורה

, היו אנשים שלא ויתרו על הרכוש שלהם. על כל שאר הרכוש וויתרנו. אוכל ובגדים: הדברים הבסיסיים ביותר והנחוצים ביותר

  .וזה מה שהוביל אותם בסופו של דבר אל המוות, שאר ביחד איתויוהעדיפו לה

  

לא היה מחסה אחר . תחת לכרכרה והתפללנו ששום דבר לא יפגע בנוהתחבאנו מ, כשהפגיזו. פחדנו מאוד שיפגיזו אותנו בדרך

. ראיתי את הטילים נופלים מהשמים ומתרסקים בשריקות חזקות ופיצוצים שהעיפו את האדמה למעלה. שבו ניתן היה להתחבא

דבר הגענו אבל בסופו של . זה הסוף, בדרך המטוסים הגרמנים הפציצו אותנו במשך כמה פעמים ובכל פעם חשבתי שהנה

פרסו : חלק מהאנשים גרו ברכבת ביחד עם המשפחות שלהם. היו שם הרבה אנשים והיה דחוס מאוד .לתחנת הרכבת המרכזית

, היעד לא היה חשוב, להרבה נמלטים לא היה אכפת לאן לברוח. גם הילדים, כמה סמרטוטים ישנים בפינה ופשוט ישנו עליהם

  . רסטןכך הגענו לטט. העיקר שיצליחו להינצל

  

היה לי מזל . בטטרסטן לא היה הרבה אוכל ובגלל זה גם לא היה לי הרבה חלב ופחדתי שהתינוק יגווע ברעב. באוקטובר נולד בני

הוא גם ידע לתקן תנורים . ולא רק רהיטים, הוא היה בונה רהיטים מצוין. לאבי היה כשרון לבנייה. שלאבי עוד היו כוחות לעזור לי

סוכר או , למשל, ביקשו ממנו שיבנה להם כיסאות או יתקן תנורים וכל מי שקיבל תיקון הביא משהו בתמורההרבה שכנים . ואחים

. אני גם מצאתי עבודה ובכל הזדמנות שרק הייתה לי כתבתי לבעלי שנלחם בחזית. אלה דברים שהיו חסרים לנו מאוד –חלב 

א כתב לי בחזרה שעוד מעט המלחמה תסתיים והוא יחזור כתבתי לו על הבן שלו שהתחיל לגדול ועל החיים בטטרסטן והו

ביום למחרת . יה שבו קיבלתי מכתב ובו נאמר שבעלי נהרג במלחמהיזה היה יום לפני הסיום של מלחמת העולם השנ . הביתה

  .המלחמה הסתיימה

  

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה( י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

אפילו כעבור הרבה זמן כשהייתי יותר , הרבה גברים חיזרו אחריי . אני והתינוק אל העיר שבה גרנו, חזרנו הוריי, כשהיא נגמרה

ת ועזרתי עבדתי אז בעבודה סוציאלי .התחתנתי בשנית עם אף אחד אחררציתי להתחתן וגם לא אבל אני לא . מבוגרת

דה שאני ראיתי בה זאת הייתה עבו. הילפנסיונרים להשתלב או למצוא עבודה או להתאקלם בבית אחרי מלחמת העולם השני

  . כמאוד מועילה

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

  ):שברצונך להעביר לדורות הבאים

בעבר הייתי פותרת . אני מאוד אוהבת לפתור תשבצים. ולא הייתי יכולה לעבוד פה, פנסיונרית, ינו לארץ הייתי בת תשעיםכשעל

, זיה ברוסיתאני אוהבת לראות תוכניות טלווי. אותם תוך דקות בודדות ועכשיו קצת יותר קשה לי אז אני פותרת אותם יותר לאט

בגלל שאני ובני גרים קרוב יחסית אנחנו נפגשים . אני אוהבת לראות גם תכניות בישול. האוגרפיק ותוכניות דרמי'בעיקר נשיונל ג

  .דיי הרבה ומעבירים את כל החגים ביחד

  
  

  



 

 

  2013אוקטובר  ,עילית –נצרת , אלה שיבין :ראיון

  


