
 

  "ְ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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  פרימן :שם משפחה
  

  מרה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

        פריימן :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Friman בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                         מרה :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Mera בלועזית
נ / ז                                         

 12.1928 :לידה תאריך

  גומל  ): מחוז, ישוב( ם לידהמקו Gomel בלועזית  בלרוסיה :ארץ לידה
                                                                                                   
   יאשה-) יענקל(יעקב  :של האב שם פרטי  רוזמן) יהסונ(סופיה  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                  גומל:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע               Gomel בלועזית   בלרוסיה :ארץ המגורים

                     
 

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

  רוסיה וקזחסטן ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? יית במחנותהאם ה

                                                                                                                                                                      

      קזחסטן:     מקום  השחרור
 

 1945  :תאריך השחרור

 ?שם המחנה? מחנה עקוריםהאם שהית ב  בלרוסיה, גומל ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1989 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  

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


 

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

עכשיו אפשר רק לחלום על . מאוד טובה,  היינו משפחה רגילה.למדתי בלנינגרד, 1928נולדתי במחוז גומל שבבלרוסיה בדצמבר 
סורקה ( סוניה אמי הייתה. קראנו לנכד הגדול על שמו. היה תופר) יענקל ביידיש(אבי יעקב . ההורים היו חסרי השכלה. משפחה כזו

היו לה חיים .  מוות קשה מאוד-נפטרה בשנה שעברה באופקים, סימה, אחותי הגדולה. אני וזינה,  סימה- היינו שלוש אחיות). ביידיש
  .טובים עם בעל שאהב אותה מאוד

  .הייתה לנו ילדות מאוד טובה
  .אליה בחיבהדיבר , תמיד התייחס טוב לאמא. אבא היה קומוניסט

  .בתותהיו לי שתי ס
  

  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; הצלתך לבאופן משמעותיסייע 

  . שעברו כבר שניםלמרות , היום אני זוכרת כל פרט מהמלחמה
שמי שמעוניין , נאמר לאנשים. ואמי הייתה צריכה להחליט מה לעשות, אבי נלקח למלחמה. אני הייתי בפינוי עם אמי ואחיותיי

אמי אמרה שלא ניסע . 90סבתי מצד אמי הייתה אז אישה בת . ות משא שעשו בהם מדפים לשינה יכול לנסוע ברכב-להתפנות
עמדנו על גשר . הגענו לרוסיה. אחרי שחזרנו נודע לנו שהיא נרצחה. סבתי אמרה שנאצים הם אנשים אינטלגנטיים ונשארה. בלעדיה

הם אף פעם לא ראו .  בתים של נוצרים12-15למקום עם הגענו . היה מפחיד אבל זה נגמר, אמי חיבקה אותנו. והפציצו אותנו
אמי ואחותי הגדולה הלכו לעבוד .  בבוקר לבדוק מה אנחנו צריכים5-איש זקן בא ב. נתנו לנו חדר לגור בו. רק שמעו עליהם, יהודים
אבל מה שהיה להם נתנו לא היה להם כלום ,  אי אפשר להתלונן על האנשים האלה.ואני נשארתי בבית ושמרתי על הילדים, בשדות

.  ילדים5 עם אצל משפחה אוקראינית, גרנו בבית מאוד קטן מבוץ. כשהנאצים התקרבו נאלצנו לברוח שוב והגענו לקזחסטן. לנו
 יהודיה - אבל מרה, את ושתי הבנות לא דומות ליהודים"היה אומר לאמי , בעל הבית היה אנטישמי נוראי. נתנו לנו לישון על מזרון

, אמי ואחותי הגדולה עבדו בשדות. כל הזמן היינו רעבים, לא היה להם מה לאכול.   כנראה בכל זאת היה בו משהו אנושי".אמיתית
בנו של . כשבישלנו את הדלעת בתנור זו הייתה חגיגה אמיתית, ייבשנו גרעינים וחתכנו דלעת. אני ואחותי הקטנה שיחקנו עם הילדים

היו .  חדרים ומטבח2בבית היו . בעל הבית היה טרקטוריסט. ר כך העבירו אותנו למקום אחראח. בעל הבית נתן לי חתיכה מהדלעת
  .זה מעורר גאווה, למרות שבעצמם היו רעבים, הם נתנו לנו אוכל. גם משפחה טובה,  ילדים3לו 
  

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

אבי חזר . שנים של רעב אחרי המלחמה, 1946-1947, היו שנים מאוד קשות. הבית היה זקוק לשיפוץ. חזרנו לביתנו בבלרוסיה
  .'למדתי אז בכיתה ט. אנשים באו אלינו לאכול.  לו אוכל בתמורה לעבודהאנשים הביאו, מהמלחמה ועבד כל הזמן

למרות שהיה בלתי ,  בהצטיינות1951 סיימתי בשנת .רסיטה להוראה בלנינגרד ובעלי סיים אוניברסיטה לתעופהסיימתי אוניב
זיכרון . אבל התחתנתי ועזבתי עם בעלי, מאוד אהבו אותי ורצו שאשאר באוניברסיטה למחקר. אפשרי ליהודים לסיים בהצטיינות

לא (אבל צריכים שיופיע שם אחר , י שרוצים לתת לי תעודת הצטיינותאמר ל, מנהל האוניברסיטה קרא לי לחדרו: כואב שיש לי
  .בכיתי הרבה אבל בסוף קיבלתי את הפרס. סירבתי. על המסמכים) יהודי
שלימדתי את , מאודהיה לי מנתח טוב .  היה לי ניתוח קשה מאוד בקיבה1962בשנת .  קיבל הפניה לעבודה בפנזה ועברנו לשם בעלי

  .י שיעשה לי את הניתוח ושלא אתחרטשאמר ל, הילדים שלו
  .אחרי הניתוח אני ובעלי נפרדנו

כשהיה ילד תמיד בילה עם . מלמד בתיכון, אדם מפותח,  מורה-בני אדם טוב. אהבתי לעבוד, כל השנים עבדתי הרבה בבית ספר גדול
  .קראתי לו ולדימיר. סיים בית ספר בהצטיינות, ספרים

הוא מאוד רצה ללכת לאוניברסיטה והיה צריך לקבל . רוגטקה ופגעו לו בעין וראייתו נפגמההילדים שיחקו ב', כשהיה בכיתה ו
 לא הרשו .הוא למד מכניקה ואופטיקה ורק בשנה השלישית עלו על זה שיש לו בעיית ראיה. הוא היה היהודי היחיד שהתקבל. אישור

  .כנראה שהוא נולד להיות מורה, והב את זהעכשיו הוא כל כך א. והוא הלך ללימודי הוראה, לו להמשיך בלימודים
אבל הבן החליט לעלות ארצה , היה לי טוב בפנזה. אמרתי לו שמה שהוא יחליט גם אני אעשה, רציתי לנסוע לאמריקה והבן לא רצה

  .לא היו הרבה יהודים בעיר שלנו, הוא התחתן עם רוסיה. וזה מה שעשינו



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ ודיםלימ: ציוני דרך(

  .אבל לנכדים תהיה בעיה להתחתן פה כי אמא שלהם רוסיה, לא מתחרטת שעלינו לארץ ולא מתלוננת
אז הצטרפה . מה ראשונהבהתחלה גרתי בקו.  שנה20אני גרה בהוסטל . ברוסיה היחס לא היה כזה, ישראל מתייחסת אלינו טוב מאוד

  .אבל מתייחסים טוב לזקנים, יש חסרונות. אליי אחותי ועברנו יחד לדירה גדולה יותר בקומה שישית
, עושים מה שיכולים בהוסטל. אבל היחס לזקנים טוב. מאוד כואב לי מה שקורה במדינה. עיתונים ובכלל, אני מאוד אוהבת לקרוא

  .באים להצגות
  .לפעמים בא לאכול צהריים איתי, הנכד הבכור בעל תואר שני. אשתו והנכדים, בניאני ביחסים טובים עם 

  .לי ולאחותי יש מטפלת. יש שקט נפשי, זה דבר גדול מאוד, תודה להוסטל
  

 


	                                          "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 



