
 

  "ְ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
  יוליה  שלסט

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

    Mazo   מזו  מזו 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   יתבלועז
      Yulia 13.12.1936 נ / ז     ילויה 

  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית
Minsk בלארוס  מינסק 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 מוסיה קפלן  בוריס

  ):  י המלחמהנשואה לפנ/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים
   

                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
         Minsk בלארוס  מינסק 

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

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  רוסיה- זימה במחוז אירקוטסק 

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1945 זימה

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1974   
  
  
  

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


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, דות ולימודיםיל, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

 .בית הספרב למדוהגדולות  אחיותיי .1940-שתי אחיות יותר גדולות ואח שנולד בבמשפחה עם  גרנו במינסק
 .אימא הייתה עקרת ביתואבא שלי עבד בתור מכונאי בתחנת קמח 

  
  תיך בזמן המלחמה י על קורו/נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור 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, הבכפייהגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
 עוד חפצים אבא נשאר במינסק כדי לארוז את הרהיטים ו.ליער לידברחנו ואצים להפציץ את מינסק החלו הנ ,22.6.1941-ב
חזרנו למינסק כאשר . הוכנס אליואבא בעיר וגם בנו גטו הם הנאצים נכנסו למינסק כש. לכן הוא לא הצליח להצטרף אלינוו

 . לאחר סיום המלחמה השכנה סיפרה שאבא נהרג בגטו
גרנו עד בו שלחו אותנו לקולחוז כשהגענו . באזור טמבוב  שם לקחנו רכבת לעיר, סמוכהעירנסענו למשאית ועלינו על ביער 

נסענו ברכבת המיועדת והיה כבר חורף . לסיביר דרך אורלבפינוי  שלחו אותנו מכןלאחר .  לאזורמתקרביםהנאצים לא ראו שש
רצינו להגיע עד . ברנו אותו בסיביר בתחנת פוליטאייבק. קור ומתהאחי הקטן קפא מ .להעברת ציוד והיה בה קר מאוד

 הן נשרפו - הלאה כי לא היו לנו שום תעודות המשיך אבל הורידו אותנו באירקוטסק ולא נתנו ל,לנו דוד שם אן כי היה'בירובידז
 .1945תנו מאירקוטסק לעיר בשם זימה ושם נשארנו עד העבירו או. במינסק

 –מהאוכל של הפצועים מבית החולים שאריות היו נותנים לה . ל בפצועיםוטיפב, בעיר זימה אימא עבדה בבית חולים הצבאי
 .צאהמבעבודות מזדמנות שעבדה אמא ואז בית החולים נסגר עם הזמן  . את זה בלילה כשאימא הייתה חוזרתיםכלוהיינו או

 - צינגא–הייתה לאימא מחלת שיניים בשל חוסר בתזונה . אכלנו דשה ,לא היה מה לאכול.  גם עבדו בעבודות מזדמנותייאחיות
אני זוכרת שהילדים  . אנשים אחריםדירות שלב אותנו להתגורר ושלחולא היה לנו בית או דירה  .היא איבדה את שיניהו

וקילוף סוף י עצים ואבאיסוףיער עבדו ב הגדולה י ואחותיאמ. לא יפים כי אני יהודייההרוסיים שהיו בעיר זימה קראו לי שמות 
לא היה לנו .  מעלות60בחורף הקור היה מתחת ל.  בביתןתו לנו אתטגנמקליפות עבות ומגניבה הייתה אמא .  אדמהיתפוח

  .'כיתה אב התחלתי ללמודמה בזי .מים קפאו בחדר שישנו בוהש היה כל כך קר. השתמשנו בסמרטוטיםובגדים חמים 
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
 .המשכתי ללמוד בבית הספר. דודההאני ואימא גרנו אצל ו התחתנו ייאחיות.  חזרנו למינסק1945-ב
כל . הייתה במצב קשהמשום שאימא לא עבדה יותר ). מזו( אנה הישקין ,שם גרה אחת מאחיותיי ה עברנו לוילנ1947ב

לא  לאחר המלחמה היא .בן הקטןהבעל וההקשיים ואובדן אמא קיבלה טראומה קשה מ. הקרובים שלנו נהרגו בגטו במינסק
 . השנייהיעברתי לגור אצל אחות זמןכעבור . תפקדה

 .הגור בוילנ ועברתי ל1965-התחתנתי ב
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
נתנו לנו לאחר שנה . אקדמאים אולפן היה מיועד לעולים חדשים שהיוה. גרנו בדימונה באולפןתחילה .  עלינו ארצה1974-ב

מהנדסת כ ןשיכוהעבדתי במשרד הבינוי ו.  קנינו את הדירה1979-ב. ''עמידר'' קיבלנו דירה מ1976ת ובדירה זמנית ברחובו
פרש  1995-ב. 1993אחר כך עבד בתעשייה אווירית עד , נהג הסעותכבעלי עבד  .2002 עד 1975-במחלקה טכנית מ

כשבתנו סיימה את בית הספר  1983-ב.  משרהמזכירה בבית ספר לנהיגה בחציכעובדת ש ,43בת כיום  , בתנויש ל . לגמלאות
באותה . 2002- אני גמלאית מ.ב" אלא היגרו לארההאחיות שלי לא עלו לארץ .עברנו לתל אביבו, מכרנו את הדירה ברחובות

   .ה בתל אביבתעברתי ניתוח לב פתוח בבית חולים אסושנה 
,  שמעתי את ההרצאות בנושא נצרות–תוחה הניברסיטה פ באותילא מזמן למד, אני הולכת להרצאות בבית הכנסת הגדולכיום 

וכמובן אני מטפלת בסידורי , אני משמשת כועד הבית שלנו.  אני אוהבת לקרוא,ך"תנמתעניינת בלימודי גם אני  .זה נושא מעניין
  .   הבית הרגילים

  
  

  אולה בולגקובה: ראיון
  2009נובמבר . 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 



