
 

  "ְלדֹורֹות"                                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                                      

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                                          

  
  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

  שלימוביץ :שם משפחה

  

  איליה :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

         שלימוביץ: שם משפחה איתו נולדתי

                                           

 Shlimovich בלועזית
 

  איליה :שם פרטי איתו נולדתי
  

 Elia בלועזית
                                           

:                     מין
    נ/ז

  : שנת לידה
15/5/1931 

   ליפקאנה: עיר לידה
                                                              

  מולדובה :ארץ לידה                       Lipkana בלועזית
  

  שאול :שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  פרל :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                  ליפקאנה: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

  מולדובה :ארץ המגורים Lipkana בלועזית

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

    

  :חבר בארגון או בתנועה

בני , השומר הצעיר, ר"בית(

    )עקיבא

  

    בריצאנה: מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                              )שם העיר או האזור ושם הארץ(
  אדברש: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
 Bershad בלועזית

                                                                                                                              

ציין , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  את שמו  

   

 בלועזית
  

  1944 :תאריך השחרור                                                                   דברשא :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 )גרמניה ואיטליה
 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנת עליה

  

1972 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                 

אבי היה עובד שכיר במאפיה ואמי הייתה עקרת בית וטיפלה בכל . למשפחה של שבעה ילדים ליפקאנינולדתי ב

ובזמני החופשי , אהבתי מאוד ללמוד והייתי מצטיין בלימודים. בילדותי למדתי בחדר ורציתי להיות רב. הילדים

 . ם ואולי אף פחותתושבי 15,000- העיירה הייתה קטנה וכפרית וכל אוכלוסייתה מנתה כ. אהבתי לשחק כדורגל

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, או בהתנגדות בריחהב

  

ובפרוץ המלחמה בשנת  ,נמצאת על הגבול בן רוסיה ורומניה יאנלפק. כאשר פרצה המלחמה אני הייתה בן עשר

 קיבלנואנה שם צהגרמנים לבריהגענו בכוחות  לאחר כשבוע ימים. ביוון אנהצילברנאלצנו להגר ביוזמתנו  1941

כדי . דרך מוגילב פדולסק דלברשהתחילו לגרש אותנו . הודעה שכל היהודים צריכים להתקבץ בכיכר מסוימת

  .רבים מהאנשים מתו בזמן חציית הנהר שנראה כמו דם. לעבור שם נאלצנו לחצות את נהר הדניסטר

כל יום ב ,דכשהגענו לגטו בברש. את אמא ואת אחותי רחל והוציאו אותם להורגבזמן הגירוש הגרמנים לקחו 

חלק הבבית חרושת לייצור סיידר ו חלקם, ששרדו נאלצו לעבודאנשים . איש 400-500להורג בין הוציאו הגרמנים 

מסביבנו עמדו הצבא הגרמני . בערימות לקצור חיטה ושעורה ולהעמיד שקים, בשדות לאסוף תפוחי אדמהאחר ה

עמק ל איש מאיתנו 300-מאוחר יותר העבירו כ. ו להם וכל מי שכשל מייד ירו בועם החיילים המקומיים שעזר

קור מ ,שהתחיל החורף רבים מתו ממחלותכ. דלתותוא חלונות לל, יכנו אותנו בדיר חזיריםש ברלובקה ושם

כשהצבא האדום הגיע . נו אני ואחי סימון ואחותי סוניהנשאר ,אחותי מנדל ואבי שאול מתו שם. וןחוסר מזמו

  .יפקאניכולנו לללשחרר אותנו חזרנו 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ): עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

שנים עברנו  12בזכות אחי סימון שהיה גדול ממני ב. לאחר המלחמה היו מאוד קשים החיים יפקאנילל כשחזרנו

לאחר סיום הלימודים התחלתי לעבוד במפעל . ושם התחלתי ללמוד מכונאות של מכונות תפירה רנוביץ'לגור בצ

על שם  ,פנינה, לנינה ונולדה לי ילדה 1970בשנת  נישאתי. לארץעלייתי עד נשארתי  שםטקסטיל בתור מכונאי ו

 ".פרל"סבתי 

  

, המשפחה שהקמת, רית או התרבותיתפעילותך הציבו, תחושותיך בעת עלייתך ארצה( י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):המסר שברצונך להעביר לדורות הבאים

  



 

 1973כשהגענו בשנת . במגדל העמק 1972אחותי סוניה כבר התגוררה בארץ משנת . הגענו לארץ 1973בשנת 

בנו של , ןל החברה היה עמוס בן גוריו"כשמנכ" אתא"כעבור שלושה ימים התחלתי לעבוד במפעל  .נשלחנו אליה

יסדר לי את כבר  והוא במפעל שאר לעבודלעבוד פנה אליי עמוס וביקש ממני להילאחר שהתחלתי . דוד בן גוריון

 . ואז פרשתי לגמלאות 1996עד שנת  במפעל עבדתי ,מאז אני גר כאן. הדירה בנצרת עלית

  

 

  פנינה שלו: ראיון

  2013 מאי, נצרת עלית

  


