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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                                        

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

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

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

  www.ledorot.gov.ilד שכתובתו אתר אינטרנט מיוחב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

  גשינסקי :שם משפחה

  

  יעקב :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

          גשינסקי: שם משפחה איתו נולדתי

                                           

                                             Gashinsky בלועזית
 

  יעקב :שם פרטי איתו נולדתי
  

 Jakob בלועזית
                                           

:                     מין
    נ/ז

  : שנת לידה
26/10/35 

  קייב: עיר לידה
                                                              

  רוסיה :ארץ לידה                        Kiev   בלועזית
  

  בנימין :שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  רוזה בומדס :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                 קייב: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

  רוסיה :ארץ המגורים Kiev בלועזית

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

   
  

  :חבר בארגון או בתנועה

    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

   אוקראינה -פולטבה: מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                )שם העיר או האזור ושם הארץ(
                               

  : ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

 בלועזית
  

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

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 )ואיטליה
 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :שנת עליה

  

1974  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר

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

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, בגטו או במסתורהאנשים שהיו בסביבתך , או בהתנגדות

  

ובאותה תקופה אבא עבד , לפני המלחמה היינו הולכים לגן. אחותי באסה שגדולה ממני בשנתיים ואני, גרנו בקייב שני ילדים

 .בבית חרושת לנעליים

אחותו של , גם דודתי. בפולטבהאמא לקחה חופשה מהעבודה כדי לנסוע עם אחותי ואיתי להוריה שהתגוררו  1941בשנת 

דחסו אליה ש הנסיעה הייתה ברכבת תובלה. קיסטןהגיע לשם אחרי שהחלה המלחמה ומשם נסענו כולנו ביחד לאוזב, אבא

היו תחנות בדרך שבהן עצרה . זו הייתה רכבת שיועדה לסחורה ולא לבני אדם. 40איש בזמן שהייתה אמורה להכיל רק  80

שתינו בחוץ בתחנה וכיוון שהיינו כה רבים . אבל לא היו לנו מים, נוכל לרדת ולשתות מיםהרכבת לכמה דקות כדי ש

אמי הכינה . לשמחתי בני משפחתי תמיד הספיקו לחזור. רבים נשארו בתחנה ולא הספיקו לחזור, רק לכמה דקותוהעצירה 

נסענו מפולטבה עם הוריה  ,כה כחודשאר הנסיעה ברכבת. הרבה לחם יבש כדי שיהיה לנו מה לאכול וזה מה שהציל אותנו

  . של אמא ושתי אחיותיה

הסתובבנו בשוק וכולם קיבלו . זורעדיין לא היו הרבה יהודים בא. ותקיבלו אותנו אוזבקים מוסלמים בסבר פנים יפ ינגיולב

בשלב . אחרי שנה כבר לא רצו לדבר איתנו או לעזור לנו כי הגיעו כבר יותר מדי יהודים לאזור וזה העיק עליהם. אותנו מצוין

  .אמא ושתי אחיותיה, זה כולם יצאו לעבוד קצת

בחדר השני היו שלושת . יהיטה השנוסבא וסבתא במי, שכבנו חמש במיטה אחת. כולנו גרנו בדירה אחת עם שני חדרים

לא היה מטבח ולכן האוכל הוכן בחוץ . כמו כן היו בחדר השני גם שתי אחיותיה של אמא. שתי בנות ובן, הילדים של דודתי

קיבלנו כרטיסים למזון מוקצב והייתי הולך עם סבי בלילה לעמוד . א מקום להתרחץ בולא היו שירותים וגם ל. על שתי אבנים

  .הוא נפטר 1943בשנת  .י לקבל את האוכלבתור כד

נשאר איתנו , הוא חיפש אותנו תקופה ארוכה ואחרי שנתיים מצא אותנו. באותה תקופה אבא היה מגויס לצבא הרוסי

  .הוא סיים את שירותו הצבאי. לשבועיים ואחר כל חזר לצבא

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  

עד שהגרמנים עזבו את קייב ואז חזרנו לשם אך , 1943היינו שם עד . נגיולהתחלתי ללמוד בבית ספר בי 1941בשנת 

 .וכעבור שנה החזירו לנו את ביתנו, ביתנו היה תפוס ונתנו לנו דירה זמנית במקום אחר

 1954ב. לאחר מכן הלכתי לעבודה בבית חרושת ובערב למדתי וסיימתי את בית הספר. למדתי בבית ספר 1952עד 

והמשכתי , הנדסאי רכב בטכניון בקייב -לאחר שחרורי התחלתי ללמוד מקצוע. 1957התגייסתי לצבא הרוסי ושירתי שם עד 

אחותי . קיבלנו אישור יציאה בשל מחלת הלב של אמא, עליתי לארץ עם הוריי 1974במרץ . 1973לעבוד בבית חרושת עד 

 .המשיכה ישר לארצות הברית

  

  



 

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

  ):שברצונך להעביר לדורות הבאים

  

פירקתי טנקים רוסיים שהגיעו . ב שלושה ימים אחרי עלייתנו.מ.ב-והתחלתי לעבור ב 1974הגעתי עם הוריי לחיפה במרץ 

אחרי פרק . הגיע ארצה שנה לפנינו והתגורר בנצרת עלית, 1946אחי אברהם נולד ב. ממצרים אחרי מלחמת יום הכיפורים

  .תי לחיפהסגרו את תמנע וחזרכעבור שנתיים . טון 50משאית  -עבדתי על רכב גדול. זמן עברתי לעבוד בתמנע ליד אילת

  . 1999עם שובי התחלתי לעבד במספנת חיל הים בתור מכונאי רכב ומשם יצאתי לפנסיה בשנת 

בארץ היא המשיכה לתואר שני בביולוגיה ועבדה . שם סיימה אוניברסיטה, התחתנתי עם אשתי אולגה שהגיעה מקישינב

ל והבת רואת חשבון בחברה "ניון והוא עובד ברפאהבן סיים טכ, בן ובת, יש לנו שני ילדים. שנים 35ם "בבית החולים רמב

 .גדולה בשם קסלמן

  

 

  גבריאלה פורת: ראיון

  2011 אוגוסט, חיפה

  


