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   :לידהשנת 

1932 

  :  עיר לידה

  ני'ורטוג

       בלועזית
Vartogni                                           

  :ארץ לידה

 מולדובה קרוב לעיר סורוקה 
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  לייב שלפמן

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  חנצה קטלר

 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  יני'ורטוג

   בלועזית
Vartogni 

  :ארץ המגורים

 מולדובה 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 למידה בחדר והשכלה יסודית

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד 

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
 בלועזית אוקראינה, גטו באלטה: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 Ghetto Balta, Ukraine 

  

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                 באלטה מחוץ לגטובעיר    :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 עם הגעת הסובייטים 1944
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  ני דרך בלץ'חזרה לוורטג

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1989 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

שיינדל ומאסיה ואחי  ,לה'רוחשלוש אחיותיי , הורי: נפשות 7היינו משפחה בת , למשפחה יהודית אמידה 10.03.1932נולדתי ב 

, מאפיה וחנות לממכר המאפים שלנו, היה לנו בית פרטי גדול עם משק חיי. אבי היה גבאי בבית כנסת ואימי עקרת בית. ואיזראל

אבא היה נוהג לחלק לחם וחלות למעוטי היכולת  . אפילו היה לנו חדר מיוחד בבית לחג הסוכות. מא מכרהיבה אבא אפה וא

הכפר בו נולדתי , ני'ורטוג. בבית הספר המקומי' וגם כיתה א" חדר"לפני המלחמה הספקתי ללמוד לימודי תורה ב .לכבוד שבת

  .  היה בעיקרו משפחות יהודיות שקיימו אורך חיים יהודי

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

ברחנו לצד הרוסי של . מ"כאשר החלו הגרמנים והרומנים לתקוף את בריה, 1941המלחמה הגיעה לפתח ביתנו באוקטובר 
אזור שנקרא , כל האזור שבין נהר הדניסטר לנהר הבוג,  פ ההסכם בין הגרמנים לרומנים"ע. ם קודימההדניסטר לעיר בש

ני 'לכן בעוזבנו את ורטוג, הובטח לנו כי השהות בקודימה תארך כשלושה ימים בלבד עד יעבור זעם .טרנסניסטריה סופח לרומניה

שהינו לילה אחד בקודימה בחסות הכוחות . דלת הבית ונסענונעלנו את , האכלנו את חיות המשק,  ל כמות שהווהשארנו הכ

פ צו "ע. כשהתעוררנו בבוקר גלינו שהסובייטים המשיכו בנסיגתם מזרחה ואנחנו נשארנו מוקפים בגרמנים ורומנים. הסובייטים

הדבר היה ). Balta , Балта(נאספו כל היהודים ונשלחו ברגל לגטו בעיר באלטה , שהפיץ המפקד הרומני האחראי על האזור

הגענו לגטו שש . ביניהם היה אבי, במהלכה נורה חייל גרמני וכעונש קולקטיבי עשרה גברים יהודיים נקברו חיים, כרוך בהתנגדות

  .אמי ואנחנו הילדים, נפשות

  

רה על רומנים ומשטרה יהודית שהוקמה לצורך שמי נדרמים'זי "הגטו היה מתחם של ארבעה רחובות בבאלטה שגודר ונשמר ע
אותו צו שהכריח את . סרביה ובוקבינה בדיוק כמונואך גם יהודים שגורשו מ, די האזורהגטו הכיל ברובו את יהו. סדר החיים בגטו

גברים ונשים  14-60כמו כן הצו גזר על כל יהודי בין הגילאים . חייב אותנו לענוד תלאי צהוב ומספר רישום, היהודים להיכנס לגטו

מא עבדה יא. הוועד היהודי שהוקם הצליח לארגן שתמורת העבודה יתקבל תשלום בצורת מזון או כסף .עבודות פרך, כאחד
אנחנו הילדים אולצנו לעבוד בשדות באיסוף תפוחי . זה היה עיקר מזוננו, ככובסת עבור הגרמנים ושכרה היה חצי כיכר לחם ביום

  . חיינו בצפיפות וברעב בגטו. אדמה וקטיף טבק

  
רמים רומניים שהטיל אימתו על נד'עיר עצמה שכן לגיון אחד של זב. רומניות ואיטלקיות, חנו יחידות צבא גרמניות באזור באלטה

  .היה הכרח לשכך את אכזריותו בעזרת מתן שוחד בזהב ובתכשיטים. אוכלוסיית הגטו בכל מעשי הרשעות האפשריים

, עבוד בסביבת אוכלוסיות מקומיות מחשש להפצת מחלותבעקבות צו האוסר על יהודים ל) סוף נובמבר(בחורף אותה שנה 

אנחנו הלכנו בשיירה שהובלה . הוציאו שומרי הגטו מספר שיירות רגליות המונות אלפי יהודים מהגטו למחנות עבודה מבודדים

נוספים  רבים. ילדים שקפאו למוות ביד אמם, רבים מתו בדרך) Mykolaiv ,Миколаїв(למחנה עבודה סמוך לעיר ניקולייב 

שהייתה , אמי. אמי סירבה להתפנות, כשחזרנו לבאלטה שוב רצו לגרש אותנו למחנה עבודה. הועבדו למוות במחנות העבודה
השומר הרומני . אנחנו לא נלך כי אנחנו חולים וחלשים, אמרה לשומר הרומני כי היא מעדיפה שירו בכולנו במקום, דוברת רומנית

זרנו לבאלטה פגשנו מחוץ לגטו יהודי שמתגורר חכש. דם ושוחררנו חזרה לבאלטה קח מאתנושם נל, שלח אותנו לבית החולים

מא המשיכה לעבוד מידי יא. התחבאנו בבית הזה עד השחרור, הוא הזמין אותנו להתחבא אצלו בביתו, בבית נטוש בשולי העיר
היינו נועלים את כל הפתחים ובעל הבית היה בלילות . בוקר בעבודה שארגן הוועד היהודי ולקבל את חצי כיכר הלחם היומית

מעין , חיינו במזווה תת קרקעי. מניח את סיר הצרכים שלנו ליד הדלת כדי למנוע רצון של שומרים מפטרלים להיכנס לתוך הבית

בית חיילים סובייטים דפקו על דלת ה. 1944באלטה שוחררה בסוף מרץ . מא אחיי ואחיותיי ואנייא –שש נפשות , מרתף קטן
  . וקראו לנו לצאת מהמחבוא

  

  

  

  

  



 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

  .ני'תחילה ברכבת משא לבלץ ומשם בעגלה לורטוג. ני'נסענו חזרה לורטוג, י הסובייטים"כששוחרר האזור ע, בסוף המלחמה
במקום הוקם מחנה ריכוז והבית היחיד ששרד היה הבית של סבי כי הייתה בו מאפיה . ני גילינו שלא נשאר כפר'לורטוגכשהגענו 

  .גגות המתכת פורקו ונמכרו ולא נשאר דבר מלבד מבני מחנה הריכוז, ני נהרסו'הבתים בורטוג. ששירתה את המחנה
. י מורים שהגיעו מרוסיה"התחלתי ללכת לבית ספר שהוקם ע, סביהתגוררנו במשך כשלוש שנים בבית , התחלנו לשקם את חיינו

. התגוררנו בדירת חדר קטנטנה. לגור בקרבת משפחתה של אמי)  Chernivtsi , Чернівці1(רנוביץ 'אחרי שלוש שנים עברנו לצ
בתי חרושת קטנים רנוביץ היו הרבה 'בצ. שה אלמנה עם חמישה ילדיםיכא" מא גיבורהיא"מא קיבלה קצבה חודשית בתור יא

המשכתי ללמוד . ועבדתי כמחלק סחורה של מאפיה מסוימת לחנויות 14הייתי ילד בן . לכל דורש, כ"שחורה בד, שסיפקו עבודה
  . מ לעזור לכלכלת הבית"רנוביץ ולעבוד ע'בבית ספר בצ

  
בצבא בזכות גנרל יהודי שרצה שירתי שש שנים . התגייסתי לחיל הים של הצבא האדום בחזית המזרחית אל מול יפן 18בגיל 

התחתנתי ונולדה  27בגיל . רנוביץ ועבדתי כמנהל צוות במפעל לייצור כלי עבודה'משהשתחררתי מהצבא חזרתי לצ. לקדם אותי
  . אך זה היה המצב אצל כולם, עבדתי בעבודה מסודרת ולא היה לנו הרבה, גרנו בבית קטן, "םנורמאליי"החיים היו . לי בת

אשתי עבדה כאחות בבית חולים יהודי והייתה מספרת על יהודים שעוזבים . כבר התחלנו לדבר על לעלות לארץ' 70בשנות ה
מ לצורך עליה לא הייתה אפשרית באותה תקופה לכן כל אלו שרצו לעלות היו צריכים להתמודד "היציאה מבריה. ועולים לישראל

כך הייתה גם העלייה  . מ לעלות לישראל"חותם ולעבור דרך מדינה שלישית עלוותר על כל רכושם ואזר, עם בירוקרטיה קשה
העלייה . את רוב רכושנו השארנו שם וויתרנו על האזרחות האוקראינית שלנו. בירוקרטיה מתישה הקשתה על העזיבה, שלנו

שנה וחצי , 1989בשנת  . זאת משום שבתי למדה רפואה באוניברסיטה והחלטנו לחכות שתסיים את לימודיה, שלנו התעכבה
  .הייתה נשואה ואם לשניים וכבר עבדה במקצוע עלינו לארץ, אחרי שסיימה לימודיה

  .אמי ואחותי עלו בעקבותינו
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):הבאים
שם , התחלתי לעבוד במפעל קטן באזור התעשייה הקרוב לביתנו. והתקשיתי למצוא  עבודה 58ענו לארץ הייתי כבר בן כשהג

שתי היקרה שמטפלת בי בדירתנו בקרית כיום אני חיי עם א .נפצעתי בגבי ומאז כעבור מספר ניתוחים מצבי הבריאותי התדרדר
ברצוני לאחל לעולם ולדורות הבאים  .ל וכיום בוגרי לימודים אקדמיים"שירתו בצהשני נכדיי המוצלחים , בתי רופאה בישראל .ים

  . שלא יצטרכו לחוות את הסבל והקשיים איתם אני ובני דורי היינו צריכים להתמודד
  

 

  קריית ים, שי רובין :ראיון

  2013יולי 

  


