
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  בארג :שם משפחה
  

   בתיה:שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

         מייזליק :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Mayzlek בלועזית
                                                                                   

  מייזליק:שם נעורים

:       מין                      בתיה  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Batya בלועזית
נ/    ז                                       

 :לידה תאריך
10.10.1936  

  קייב   ): מחוז, ישוב( מקום לידה Kiev בלועזית   אוקראינה:ארץ לידה
                                                                                                   
   לייב:של האב שם פרטי   בלה:שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/ם פרטי של האישהש  :  של האישה שם נעורים

   
                                    קייב:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע            Kiev       בלועזית    אוקראינה:המגוריםארץ 

                     
 

 : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

   סמרקנד ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      יאילו ומת? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

                                                                   סמרקנד:      מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

 ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1969 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, העבוד, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

שאיפשרו לו לא לחלל , הוא עבד בכל מיני עבודות. 48אבא היה בן , כשנולדתי. אני הבת הקטנה, היינו שישה אחים ושתי אחיות
כ כשהתחילה המלחמה היא למדה .ניברסיטהסטודנטית באו, 22אחותי ליזה הייתה בת . למשל רפדות, )לא עבד עבור הממשלה(שבת 

. כילדים קיבלנו חינוך חרדי. גרנו בדירת מרתף כי היה שם קל יותר לקיים מצוות. לקחו אותה לקרב ושם היא נהרגה. להיות אחות
  .לאמא היו תשע אחיות וחמישה אחים שגרו בקייב לידנו

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, ושמעצר וגיר: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   :)ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
אמא ישבה לידי ואבא בא להחליף .  עם דלקת ריאות וחצבתהייתי בבית חולים, בתחילת המלחמה הייתי בת ארבע וחצי או חמש

הכניסו את כל האנשים שהיו בבית החולים לרכבת משא כמו , ליד בית החולים הייתה רכבת. אותה ובדיוק התחילה הפגזה על קייב
ולכן פוצצו את , הרוסים פחדו שהנאצים יכבשו את קייב. ר לגשר עד שתיגמר ההפגזהאמרו שמעבירים אותנו מעב. סרדינים
בתחנות העצירה אנשים היו יורדים למלא מים  .ושאר המשפחה נשארה בקייב, אני וההורים נשארנו על הרכבת לסמרקנד. המסילה
רה את התכשיטים שלה תמורת אוכל בתחנות אמא מכ. והיו נאלצים לרוץ אחרי הרכבת כשזו התחילה לנסוע בפתאומיות, בקומקום
אני הייתי , לא היה לנו כלום. ידענו שיש שם קהילה יהודית. אבא רצה להגיע למקום שיש בו יהודים ולכן ירדנו בסמרקנד. העצירה
 גללי היו אוספים את. הראו לנו איך לחסום את הבית ולבשל, היה קיץ.הקהילה היהודית נתנה לנו בקתה עם גג של קש. חולה
  .זה היה חומר הבעירה. זורקים על הקיר ומחכים שיתייבשו, הפרות

ואם אשרוד ממה , שאם אמות מי יישאר לה, אמא ישבה לידי ובכתה. הוא אמר שכבר אין לי דופק. אמא שאלה אם אחיה, הגיע רופא
יאר ועל -שמענו על באבי. 1945היינו שם עד מאי . ה שיעשה את רצונו לטובה"היא החליטה לא לבקש וביקשה מהקב. אתקיים

ואמרו , היא שאלה של מי הלויה.  אמא חלמה חלום על לויה1942/3בסביבות .המשפחהאבל לא היה קשר עם , המצב הנוראי בקייב
 אחרי המלחמה בא יהודי לבית הכנסת בקייב ובא .זה היה בתענית אסתר. היא קמה נסערת ואבא אמר קדיש. לה של ליפשה מייזליק

ליפשה .  פצוע ששכב באוהל בתחילת ההפגזההסתבר שהוא היה חייל. הוא שאל אם יש לנו קשר לליפשה מייזליק. אלינו לקידוש
  .אותו יהודי קבר אותה. היא לא הקשיבה לו ונהרגה, הוא אמר לה לא לחזור. פינתה פצועים ורצה לפנו עוד

, אנשים ריחמו עליי ונתנו לי אוכל. 7אני הייתי בת . ושמו אותם בבתי חולים נפרדים, בסמרקנד אמא חלתה בטיפוס ואבא במלריה
הגיע יהודי . אמא לא רצתה לאכול טרף. ביקרתי את ההורים בבתי חולים.  בבקתה לבד ונתונה לחסדי השכנים- ברחובאבל חייתי

אחרי , לימים הסתבר. כשההורים הבריאו אני חליתי במלריה. אבל היא סירבה לאכול, פולני בעל מסעדה שרצה לתת לה בשר טרף
הוא היה רבי . כדי שלא אצטרך ללכת לבית ספר ולחלל שבת, י לימד אותי בביתאב. שיש לי בעיות בגלל המלריה הזו, ניתוח בארץ

. היה שם בית חרושת לחלב. אמא הייתה תופרת ועשתה שמלות לילדים מסמרטוטים ובדים שמצאה ברחוב. והעביר שיעורים" חכם"
  .ספים את השאריותוהיינו או,  עדיין היו בהם פירורי גבינה- הראו לנו איפה שופכים את המים של התוצרים

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

אמא כמובן קיוותה שאחד הילדים נשאר . יום אחד אמרו שהמלחמה נגמרה ואפשר לחזור לקייב. החיים בסמרקנד היו קשים מאוד
. הממשלה נתנה לנו דירה אחרת במרתף. כמובן שלקחו את כל הרכוש ואת הדירה,  שמענו מהשכנים הגויים על באבי יאר.םבחיי

אם . אז התחילה התמודדות חדשה איך לא לחלל שבת, הקהילה התגבשה מחדש. אפינו מצות בפסח, היה לנו מקוה מתחת לשולחן
אבא למד להיות . קיבלנו פנסיה קטנה על ליפדה שנהרגה במלחמה.  בחרנו בעונילכן. היו מחללים שבת, ההורים היו הולכים לעבוד

למדתי . עבדתי בבית חרושת של טקסטיל שעות נוספות כדי לא לעבוד בשבת, למדתי הנהלת חשבונות.  יצאתי לעבודה16בגיל . רפד
  .ועבדתי כמנהלת מדור בבית חרושת לרהיטים,  טכנולוגיה לעיבוד עצים- בטכניון
 8ולאמא היו ,  אחים13לאבא היו .  איש ממשפחתי נרצחו בבאבי יאר48י המלחמה גיליני שששת האחים שלי ובסך הכול אחר

רק הגיבורים , אבא אמר שמי שמרגיש את עצמו מסכן מת. אני זוכרת שמגיל קטן הרגשנו את עצמנו גיבורים.  אחים5-אחיות ו
  .ממשיכים

. אבא יצא מהבית ונעלם. וכך התחיל גל של גזענות, רופאים שהם רוצים להרעיל את העם סטאלין העליל על היהודים ה1951בשנת 
 לשלוח אותם - בפורים נודע שסטלין רוצה לרצוח את כל היהודים6.3.1953-ב. שנתיים לא שמענו ממנו ולא ידענו אם חי או מת

. אני זוכרת שאבא בא. סירים ואבא חזר הביתהשחררו את כל הא. ה ריחם על היהודים בגלל פורים"הקב. לסיביר ולהרוג אותם



 

מפחד שייקחו , הוא חי עוד שבע שנים אבל כבר לא יצא לבד מהבית". קול בדממה נשמע"זוננפלד . ז.הסיפור מופיע בספרו של ש
, טיםשכרנו סירת משו, הלכנו לנהר. אבא חיכה לי ליד החדר ואמר שהוא רוצה לדבר איתי,  חזרתי מהעבודה1960בשנת . אותו

הוא ביקש שאהיה הקדיש . שאלתי אותו למה הוא מדבר ככה.  כמו אדם שמדבר לפני המוות- והוא התחיל לומר דברים קשים
אחרי פטירתו חשבתי מה בעצם אבא רצה . בלילה התפוצץ לו וריד בראש והוא נפטר. אבא הלך לישון, חזרנו הביתה. והמצבה שלו

ל מניו יורק ושאל איפה "באותה שנה הגיע הרב צבי ברונשטיין ז. ה ותפילתי נענתה"לקבהתפללתי . ממני והבנתי שזה קשור לתורה
הוא חזר לניו . אמרתי לו שלא ישתקו ושיעשו משהו לגבי יהודי רוסיה. שלחו אותו אליי ואל אמי למרתף. אפשר לאכול מרק כשר

אני נהיתי . אמא נפלה ושברה את הרגל.  שנים9 התחלנו ללמוד במחתרת עברית ויהדות במשך". אל תידום"יורק והקים ארגון 
אמא הייתה אז .  יום לעזוב30קראו לי ואמרו שיש לי . אחרי שאבא נפטר ביקשנו אישור עליה וחיכינו תשע שנים. פעילת עליה

ורל ועשה לה הוא נתן לה אפיד. הוא אמר שלא ניתן להרדים אותה לצורך ניתוח, מצאתי רופא גדול. בבית חולים בגבס ועם מסמרים
בסוכנות היהודית רצו שאשאר פעילת עליה ומגשרת .  יום לקחנו אותה על אלונקה לשדה התעופה וטסנו לווינה21אחרי . ניתוח

  .אמא כמובן רצתה להמשיך לארץ. ונתנו לי לעלות ארצה, אני הייתי מבוהלת, 1.9זה היה ב. ליהודי רוסיה
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ ודיםלימ: ציוני דרך(

. וינט  כדי להמשיך את הטיפול ברגל' אמא נכנסה לבית חולים של הג.כשהגענו לארץ פגש אותנו בן דודי ולקח אותנו לירושלים
  .תוך חודש התארסתי. הייתי אטרקציה כי הייתי דתיה מרוסיה שיודעת רוסית

עברית ידעתי קצת מעבודתי כמורה לעברית ברוסיה .  בסניף הראשי7עבדתי בבנק טפחות כמנהלת חשבונות בהלני המלכה 
  . ב"י הרב ברונשטיין לארה"לימים הוזמנתי ע. במחתרת

לל שאין לי בג". אור בתיה"בעקבותיי נולד בית ספר .  שנה חויתי מוות קליני13לפני . היום אני פנסיונירית של משרד השיכון
  .בית הספר הזה הוא הקדיש שלי ושל אבא והמצבה שלי, ילדים

  .חשוב לי מאוד שהחומר על בית הספר יפורסם יחד עם עדותי
  

 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



