
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  אינגבר :שם משפחה
  

  אדוארד :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  Ingber בלועזית
                                              

 :שם נעורים

 Edward בלועזית                                                          :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 ז    

  :לידה תאריך

    בלארוס, גומל ): מחוז, בישו( מקום לידה
                                                              

 Gomel, Belarus בלועזית
                                                           

  רוסאבל :ארץ לידה
 

  ביילה סולביי :שם פרטי ושם נעורים של האם  יוסף אברם :של האב שם פרטי
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/אישהשם פרטי של ה
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                    :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  :ארץ המגורים                                           בלועזית
  
 

   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה אר אקדמיתו/השכלה
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

 Sol-Iletsk, Russia  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :                                                                     מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

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

  
   :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1979 :עליה שנת  וינה, וורשה :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)וןחברות בארג, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
 בטחון הפניםלא זכיתי להכיר כי שירותי ' 36את אבי שהיגר מפולין ב. 1937לרוס באשבב) Го)мель, Gomel(נולדתי בגומל 

תה אמי הי. ביהורי הכירו דרך נישואי אחות אמי עם אחיו של א. לקחו אותו כשהייתי בן חצי שנה של המשטר הקומוניסטי
לא , למרות שלעיר גומל יש היסטוריה יהודית מכובדת. בבית אחיה ואחיותיה ולכן סבתי עזרה לה לגדל אותי 13הצעירה מבין 

לכן גם לא היה  ,דתכל דיכא  המשטר הקומוניסטי. נחשפתי מפאת גילי הצעיר וגם לא סופר לי בהמשך על התרבות יהודית
  .נעלמו, אנשים שנחשבו מתנגדי המשטר, אפלה באותה תקופה .מקובל לדבר על זהות יהודית דתית

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /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, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 
רוס חל אהפינוי שלנו מגומל שנמצאת בקצה הדרום מזרחי של בל. 1941רוס בשנת אהמלחמה הגיעה לפתחה של בל

הפציצו , תוך כדי הפינוי שנערך ברכבות משא לבהמות. רוסאבירת בל, כאשר הגרמנים כבר עברו את מינסק, 17/08/1941ב
היינו במרכז אנחנו . מטוסים גרמניים את הרכבת והצליחו לפגוע ולנתק את שני הקרונות האחרונים של הרכבת שעליה היינו

שם התאכסנו סבתא אמא ואני בבית , שבהרי אורל Соль-Иле)цк, Sol-Iletsk לצקי- פינו אותנו לעיר סול. הרכבת לכן ניצלנו
אמא וסבתא עבדו בחקלאות בקולחוז עברנו לקולחוז הקרוב ו .בנתה לצורך קליטת המפונים מהמזרחמעין מעברה שנ, בוץ

גרעיני מ ובית בד להפקת שמןחמניות  ותשדבקולחוז היו . שני פרים באמצעותפעלת שמומחרשה  עבדה עלאמא , תמורת מזון
  .חיינו בדלות ,מעותי מהתזונה הדלה שלנוגפת החמניות הייתה חלק מש .חמניות

  . של מינסק מהכיבוש הגרמני שחרור באותה תקופה התחילו להגיע ידיעות לגבי. ילצק וסבתא נפטרה- חזרנו לעיר סול' 44ב 
  

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

בדרך  עצרנו. דרכנו חזרה לבלרוסועשינו חברנו למשפחה יהודית נוספת , רוס שוחררה מידי הגרמניםאכשבל', 44לקראת סוף 
אמא נסעה לגומל כדי לבדוק מה נשאר מהבית שהשארנו שם וגילתה כי לא . ובה לגומלשקר בעיירה בשם מוזל לחניית ביניים

בית המשפחה במינסק לא נהרס אך אוכלס . נשאר כלום מהבית ולכן החלטנו להמשיך למינסק יחד עם המשפחה אליה חברנו
גרנו . קיבלו חזרה את דירתםו הצליחו להוכיח כי הדירה שייכת להם הם, כים ששמרה אם המשפחהבעזרת מסמ. י פולשים"ע

  .רי המלחמהבמשך כשנה וחצי אח הזועם המשפחה 
והנישואים  נולדו להם שני ילדים נוספים ,בדירתו שבמינסק התחתנה ועברנו לגור יחד תויאיוצא מלחמה בהמשך אמא הכירה 

ר רגיל ואת השלוש הנוספות שבע שנים ראשונות למדתי בבית ספ. התחלתי ללכת לבית ספר' 47בשנת . '51החזיקו עד שנת 
בעבודה במפעל לייצור תבניות למדתי . במשך היום בכדי לעזור בכלכלת הבית למדתי במסגרת לימודי ערב כדי שאוכל לעבוד

  . עיבוד שבבי
קיבלתי , היות והיה לי ניסיון רב שרכשתי בעבודה בתחום המכונות. שירותי הצבאי היה בקווקז', 60-'57י בצבא בשנים שירת

לעבוד באותו מפעל בו עבדתי למינסק וחזרתי ' 60השתחררתי ב .תפקיד של נשק במחלקת חימוש עם התמחות בנשקים קלים
בשנת  .לימודי ערב ובהתאם קודמתי בעבודה מפועל למהנדסהנדסת מכונות במסגרת תוך כדי עבודה למדתי . בימי בית הספר

  .'68ואת לימודיי סיימתי בשנת  התחתנתי' 61
בתור יהודים ידענו שעלינו לשאוף למצוינות בכל דבר שנעשה אחרת , של אותם שנים הייתה אנטישמיות סמויה רוסאבבל

הקיום הכלכלי התאפשר . היו אפילו אוניברסיטאות שלא הסכימו לקבל סטודנטים יהודיים. האנטישמיות תהווה תקרת זכוכית
  .רק בזכות התנהלות מחושבת מגרוש לגרוש

, מ באותה תקופה הייתה דרושה הזמנה מהארץ"לצורך יציאה מבריה .ה לארץהתחלנו לדבר על עלי' 70 לקראת סוף שנות ה
. מ"הבירוקרטיה הסובייטית פעלה נגד היציאה מבריה. סיפור על קרובי משפחה בנס ציונה שהזמינו אותנו לארץ פברקנו

  .ף נאסרו כשהביעו את רצונם לעזובחברי המפלגה הקומוניסטית א. הממשל ניסה לשכנע את האזרחים לא לעזוב
  .ישר לכרמיאל 1979עלינו לארץ באוגוסט . הבווינעם עצירת ביניים  דרך וורשה שבפולין העליה לארץ התבצעה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  .2003יצאתי לפנסיה בשנת ו במספר מפעלים ככרסםעבדתי  ,דנו עברית באולפןבארץ למ

  .ס והולכים לחוגי ספורט שלוש פעמים בשבוע"אשתי ואני פעילים במתנ
  .ל ובוגרי הטכניון"קצינים בצה, נכדינו מוצלחים. 2011 פברוארנכדים ונינה אחת שנולדה ב שני ,יש לנו שני ילדים



 

  שי רובין: ראיון
  כרמיאל. 2012דצמבר 

  

 


