
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  סמיון  שטילרמן

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Shtilerman  שטילרמן  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Zamvil  12.02.1933 נ / ז     מבילז  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Ribnitza  מולדובה  ריבניצה 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
         Ribnitza  מולדובה  ריבניצה 

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

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1943 סטאלינגרד

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1971   
  
  
  

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


 

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

קראו לה ,  שנים3-היתה לי אחות קטנה ממני ב. המצב הכלכלי היה ממוצע.  בשראיטליזלאבא היה , אמא היתה תופרת בבית
 בעיר .שני ההורים שלי יהודים. חגגנו את החגים היהודיים .אפתה חלהוהדליקה נרות , שבתושמרה אמא היתה דתייה . פאניה

  . חצי שנה ואז החלה המלחמה' כיתה אהתחלתי ללמוד בלמדתי בחדר ו. בית כנסתהולכים ל ינוהי. היתה קהילה יהודית
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , ת בדויה ושם בדויזהובמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: 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 
 ,ברחנו ללא מזוודות. אני לא יודע לאן בדיוק ברחנו. אשונות ברחנו מזרחההחלה המלחמה החלו הפצצות ועם ההפצצות הרכש

משם שמו אותנו שוב פעם על קרונות ). קרסנדרסקי קריי(הגענו לטיחורץ . נסענו בקרונות פתוחים. לא היה זמן להכין שום דבר
כפי שאני . פחדנו מאוד.  במרתפיםנאלצנו לחיותהפצצות על העיר ומצור ו הלינגרד היאכשהגענו לסט. לינגרדאוהגענו לסט

,  בעיררעב נוראיהיה . סטאלין ציווה לא לתת לאוכלוסייה האזרחית לצאת מהעיר כדי שהנאצים לא יחשבו שהעיר נכנעת, יודע
היו שאני זוכר .  גרם לחם ביום200 נתנו לנו .גם חיות מתות, כל מה שהיה ברחובו ,א"אכלנו קליפות תפו. היו גופות ברחוב

בזמן . ילדים בכו מרעב. היו עוד הרבה אנשים במרתפים. לעיתים רחוקות יצאנו מהמרתפים.  מתים ברחובות מאשר חייםיותר
  .רק הרעב והפחד. המצור היהדות לא באה לידי ביטוי כלל

 סדין מאחורי כל. י סדינים" המבנה היה ארוך מאוד ומחולק לתאים ע. עץהמבנלהעבירו אותנו , כשההפצצות הפסיקו1943-ב
  . מעלות40היה מינוס . מי שישן ליד התנור הרוויח.  כל אחד ישן בפינה אחרת.חיה משפחה

  .עדיין היה מעט מאוד אוכל. אני רק זוכר שכל הזמן רציתי לאכול. הייתי קטן. זוכר כמה זמן חיינו שםאיני 
  

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

שאגיע כדי רות מתחת לרגליים ישמו לי מג. ד בבית חרושת לטקסטילועב והתחלתי ל11הייתי בן . ץביורנ' עברנו לצ44בשנת 
אמא (המשפחה אני כלכלתי את . ס"לא הלכתי לבי). ואני לא יודע איפה בדיוק(אבא מת ואמא היתה חולה . עבודההלמכשיר 
 י ואחותיאמ). מולדובה(אחרי הצבא עברתי לקישינב . אוקראינה, שירתתי בלבוב.  לצבאהתגייסתי 18 בגיל ,52בשנת ). ואחות

הלכתי . לעבוד במוסךהתחלתי  . התחתנתי עם אדה פקר58בשנת . בקישינב עבדתי במפעל טקסטיל. רנביציך'נשארו בצ
 .עבדתי בבקרים ובערבים למדתי.  שנים8למדתי בערך ).  שם עוד מבוגרים שלמדוהיו(ס יסודי "בילים שנות לימוד בשלה

  ). היום אושרנקו( סופה , נולדה ביתנו היחידה69בשנת 
 החלטנו לעלות 72בשנת .  יהדותי לא התבטאהאך מלבד זה , עד היוםאני צם ביום כיפור. אחרי המלחמה אמא נשארה דתייה

התהליך היה מסובך כי היינו צריכים להסדיר דברים עם  . פחדנו שיכלאו אותנוהעלייהבכל תהליך . לארץ בגלל הציונות
היינו . מנעה ממניאך אשתי , רציתי לנסוע לשביתת מחאה במוסקבה של יהודים שסירבו להם לתת אשרת יציאה. הרשויות

שהיה יקר אז ( רובל 900צריך לשלם היה ,  כשיצאנו מרוסיה.ת היציאהלקבל את אשרכדי צריכים לנסוע על חשבוננו למוסקבה 
פחד שהרשויות  מפחדנו לדבר על כך, ממנה המראנו לישראל, ברכבת לוינה. היינו צריכים לוותר על האזרחותו) יותר מדולר

 .יחזירו אותנו בחזרה
  

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

אמי ואחותי עלו לארץ .  ברזלטרחבתעשייה האווירית כ דובהתחלתי לע. תידודמתגוררת  בה, נהריהעברנו ל, כשהגענו ארצה
  . מע שירים ששרו שםושו, הייתי הולך לבית הכנסתשם  בבני ברק זמניתהסוכנות נתנה לנו דירה  בהמשך .1973-ב

ן בזמ. במלחמת יום כיפור רציתי להתגייס אך לא לקחו אותי בשל גילי.  אנו גרים עד היום בה,עברנו לתל אביבלאחר שנתיים 
ביקר  ,שר האוצר באותם השנים, פנחס ספיר. ק נשק שהגיע במטוסים מאמריקהוריפהמלחמה עבדתי בתעשייה אווירית ב

יש לי תחריט . צבאיתהתעשיה לעבוד ב עברתי 1974- ב.הודה לכולנו ולחץ ידינו, פעם בלילה כשעבדנו על הפריקהאותנו 
  .  שנה20-לפני כפרשתי לגמלאות  .לתעשייה הצבאית) 50(לכבוד יובל " שנת הגבורה "83שקיבלתי בשנת 

 6הנכד שירת .  אדוארד ונטלי,ילדים שני הםיש ל .ל"בעלה שירת כל חייו בצה. ל"בתנו שירתה בצבא יותר משנתיים עם ויצמן ז
  .  וחצי שנים3שירתה י והנכדה חובש קרבכשנים בצבא 

  
  
  



 

  'ילנה גורביץ: ראיון
  2009אוגוסט . תל אביב

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "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 



