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      Berdishev בלועזית

                                           

ברית  - רוסיה :ארץ לידה

 המועצות
  חנן :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  ברוניה שוסטר :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    ב'ברדיז: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  Berdishev בלועזית

 
  רוסיה :ארץ המגורים

 
  אחות :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

  אחות :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

 :או בתנועה חבר בארגון

  קומסומול
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

  ב 'ברדיצ: 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
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
00/08/1945 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  )ואיטליה

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1976  

 

ציין את , במידה ועלית באנייה

  שמה

  



 

  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                                                                                                                                               

איתי ועם ואמא נותרה אלמנה  1932אבא שלי נפטר בשנת . 1923אוקראינה , ב בברית המועצות'נולדתי בעיר ברדיצ

בבית הספר למדתי . יידיש נושם למדרק של יהודים ובבית ספר  נוהייואחי אני ואמא עבדה בבית חרושת . אחי הקטן

חלמתי להיות רופאה אך החשק עבר אחרי שעסקתי . שםרצו למדו שאחיות במשך עשרה ימים וכל הבנות קורס ב

זה היה  :רציתי לגדול ולעזור לאמא, חיינו בחדר אחד עם עכברים ואמא הייתה מסכנה, הייתה לנו ילדות קשה. כאחות

  .החלום שלי מגיל צעיר מאוד

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

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

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

  

אני , מהיום הראשון של המלחמה הייתי בהגנה פנימית. תמונה אפילו לא, הפגז הראשון נפל בביתנו ולא נשאר לנו כלום

. הייתי אחות אחרי שסיימתי קורס אחיות". איסטר ביטל ניבטליון"לא יודעת איך לקרוא לזה בעברית אבל ברוסית זה 

   . עיר של יהודים ,אוקראינהבב 'לאוגוסט הייתי בברדיצ 7עד ה. חודש יולי 1941השנה 

אחר . ב הם הפציצו את העיר שלנו וכבר אז הייתי אחות וטיפלתי בפצועים'לאוקראינה לעיר ברדיצלפני שהגרמנים נכנסו 

הביאו קבוצה גדולה של אנשים שנפצעו לאחר ההפגזה ואני . כך הייתה מרפאה מסודרת בבית הספר שבו למדתי בעיר

  . חו לי מדליהיטסס בעיתונים עם סיפורי גבורה והבעזרתי לכולם ולמחרת שמי התנו

אך לא נתנו לנו , ואמר שאנחנו יכולים לחזור לעיר כל הקבוצה במאורגן ולהילחם בגרמניםאחרי שהיינו ביער הגיע קצין 

היינו . להיכנס כי הצבא האדום היה כבר בעיר המשכנו להיות ביער ענק של אלפי קילומטרים ושם פגשנו מלא חיילים

כל כך בכיתי שהפצועים , אני זוכרת איך נכנסנו ליער ואיך יצאנו. בתוך היער מעל חודש עם כל הפצועים ותחת הפגזות

ל לשבת ובצד השני ויכהיה בצד אחד שכבו כל מי שלא , היו שני נהגים ואוטובוס של מגן דוד ,לא הייתי לבד .ריחמו עליי

עד היום אני לא סובלת מרעב גם , עברתי רעב קשה מאוד .פטריותופירות , אכלנו מה שהיה אפשר לאכול ביער. ישבנו

  .אם אני לא אוכלת

כל הזמן התקדמנו בתוך  .עברתי את כל המלחמה והתקופה הקשה ביותר הייתה ביער עם האנשים הפצועים וההפגזות

כל הפצועים . עיר באוקראינה, אנחנו נוסעים עד שהגענו לפולטבה לא ידענו לאן, היער פעם נסענו קדימה ופעם אחורה

, מאוד בכיתי. בדרך מצאתי בית חולים וביקשתי שיאשפזו את הפצועים שלי ולא רצו לקחת. הבריאו בזכות העזרה שלי

בבית החולים עבדו רוסים ואוקראיניים והם לא ידעו . סיפרתי מה אני עוברת איתם ואז ריחמו עליי ולקחו את הפצועים

  . צועים גרמניםעוד פ עתידים להגיעמה לעשות כי ידעו ש

שכרה דירה היא . אני חשבתי שהוא נהרגגם אמא פגשה בחור שלמד איתי וסיפר לה שאני נפגעתי באוטובוס ונהרגתי ו

 אמא יצאה לכיוון הרכבתיום אחד . בפולטבה וחשבה שהיא תגור שם אך היא הרגישה לא בנוח כי רצתה למצוא אותי



 

כולנו , שקרה לנו נסה על הייתה התרגשות גדולה. אום נפגשנוופתהייתי מאוד רעבה , אני ניגשתי לקצין העירובאותו זמן 

הוא שמע את . ביקשנו ללכת לצבאוהלכנו כולנו לקצין העיר . נתנו לי אוכלהם שאני חיילת ו אישורלחיילים  הראיתי. בכינו

סעי עם אמא , עדיין לא יצאה הרכבת האחרונה": הייתי מאוד רזה ונראיתי פחות מהגיל שלי ואז הוא אמר, הסיפור שלי

אזור כפרי כמו קיבוץ  - ומשם הגענו לסופחוז, אזור הררי באמצע רוסיה, ונסענו ביחד לאורל" שלך ואח שלך ברכבת

  . 1945ואני שירתי עד שנת  1942שנת  אמא נשארה שם עד. ומושב

הרבה  לא, גם נלחמו נגד רוסיהש חוקהיה לי קשר בגבול עם יפן במזרח הר, רדיסטיתבתור שירתי בצבא האדום 

י נהרג אח. לאחר מכןואני עוד שירתי גם  1945עד ספטמבר  כל זה נמשך. רים על זה אך הם לחמו כל המלחמהמדב

  . סקהרוסי והוא קבור בחברוב לאבכ

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  

שהגיע לשם לפניי  אמא. נשארתי שם כמה חודשים. לכל ההריסותב 'חזרתי לברדיצו 1945אוגוסט סוף תחררתי בהש

פעם בשבוע . השירותים שלנו היו בגן הציבורי. שכרה חדר אחד בלי מטבח ובלי שירותים ושם גרנו שלוש משפחות

היום קוראים לה , נולדה בתי זיסל על שם סבתי 1946נתיים התחתנתי ובשנת יב. והתקלחנו שםמקלחת ציבורית הלכנו 

  .ים שהם הנינים שליוארבעה נכד, כיום כבר יש לה בת ובן. זויה

גרתי יחד עם . תי בלבובהתגרשנו ואני נשארתי עם ב, פרדנונ 1948בשנת . עברתי לגור בלבוב באוקראינה עם בעלי

קיבלתי דירה שני  מאוחר יותר. בלי מקלחת אך עם מטבח גדול שממנו עשיתי פינה למקלחת, אמא בדירה של חדר אחד

  . חדרים ואחר כך החלפנו לדירה של ארבעה חדרים גדולה ויפה ולכל אחד היה חדר פרטי

למדתי כלכלה והנהלת חשבונות , נכנסתי לאוניברסיטה בלבוב .אני עבדתי בתור מנהלת חשבונות ובערב עשיתי בגרות

והיה גם בית ) מחברות וחוברות(למוצרי נייר אחר כך עבדתי כמנהלת חשבונות ראשית בבית חרושת . והייתי כלכלנית

אחר כך עברתי לעבוד במכון למידה ארצי ופתחו מחלקה של . אנשים 15,000חברה גדולה שבה הועסקו , דפוס

אחר כך עברתי . בתור מהנדסת ראשית 1060ואני עבדתי עד לשנת , הנהלת חשבונות וכלכלה, מתודולוגיה ומכונזיציה

יה מכון ה זה, הרצתי בשישה מקצועות ושם היו המחשבים הראשונים. עד שעליתי ארצהלהיות מרצה ושם עבדתי 

  . שני מקומות שונים, "אינסיטוט"ו" טכניקום"הנדסאי ברוסיה וקראו לו 

חיכיתי כל אותה תקופה לעלות לארץ ישראל אך ברוסיה לא נתנו ואנשים שהמתינו לקבל אישור לעלות לארץ נותרו ללא 

 .בינתיים הבת שלי התחתנה ברוסיה ועלתה לארץ ישראל עם שני ילדים. תי אחרונה כי הרווחתי שם טובאני נסע. עבודה

  . בתי הבכורהקבות עתי הסטודנטית ואחר כך עלינו לארץ באני נשארתי עם הבעל השני שלי וב

  

   י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

  

  



 

למדנו באולפן במעלות כעבור ארבעה חודשים כשחיפשתי . הגענו לארץ וגרנו במעלות וכעבור שנה עברנו לנהרייה

בבית הבראה עבודה כאקדמאית שלחו אותי למועצה מקומית בקריית טבעון וקיבלו אותי כמנהלת חשבונות ראשית 

אני הבאתי המון אנשים ארצה . לי עם השפה ואני צריכה ללמוד יותרקשה הרגשתי ש. נו לי את כל התנאיםונתבמעלות 

, נפגשתי עם רבין ופרס, עבדתי בהסתדרות כמרכזת קליטה .מרוסיה ועזרתי להם להסתדר ולהתאקלם בארץ לבד

ליה שהוענקה מד תיבלק 2005בשנת . המצבה הוקמה ביער ליד ירושלים. ב'ודי ברדיצדאגתי להקים מצבת זיכרון ליה

בחתונת הזהב לאחר חמישים שנה . 1945-2005שנה לניצחון  60ללוחמים יהודיים במלחמה בנאצים כאשר חגגו 

 .נישאנו בעלי ואני תחת חופה עם רב כדת ודין ובאותה שנה הוא נפטר

  

 

  רכי 'שושנה צ: ראיון

  2013ינואר , חולון

  


