
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  שוסטרוב

   :שם פרטי

  חיה 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  יאשין 

                                              בלועזית
  

Yashin 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  חיה 

   בלועזית
Haya                                          

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

1924 
  :  עיר לידה

   וב'רוגצ

       בלועזית
Rogtz'ov                                           

  :ארץ לידה

 רוסיה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  מנדל יאשין

  :האםשם פרטי ושם נעורים של 

  גיטה פאיקובה
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  וב 'רוגצ

   בלועזית
Rogtz'ov 

  :ארץ המגורים

 רוסיה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה יסודית

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר ,תלמיד(

  תלמידה 

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

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

    .בכפר אומיוט).קולחוז פרבדה( מחוז סטלינגרד, )בלארוס(גומיל                 )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  וב 'רוגצ

  ציין ממתי עד מתי, מעצר בקפריסיןבמידה והיית במחנות 

  

  :עליה שנת

  

1990 

  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                                                                                                                                         

אבי עבד  .אני ושני אחים קטנים, ינו שלושה ילדים במשפחהיה .יוב בבלארוס'בעיר רוגצ 1924-נולדתי ב .שמי חיה שוסטרוב
 ההתרסק ה נסע אבירכבת בה ,1932-ב .נשלח לכל מיני מקומות שקשורים לעבודתו כחלק מתפקידו .מפעלובסחר ויצור דרך 

 .חגי ישראל את זוכרת שחגגנואני  .מלחמההשפרצה  עד שנות לימוד 8הספקתי לסיים  .תה עקרת ביתיאימי הי .והוא נהרג
  .בזמני הפנוי הייתי הולכת לחוג צילום

  ן המלחמה י על קורותיך בזמ/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

בדרך עצרנו באחד הכפרים וקיבלנו מזון מחברת . וב'קילומטר מרוגצ 120- בפרוץ המלחמה ברחנו ברגל לעיר גומל שזה כ

הוא אמר שאנחנו צריכים לברוח דחוף ולקח . בגומיל פגש אותנו חבר משפחה בעל תפקיד בכיר בעיר.המשפחה והמשכנו לעיר

דנו חיינו ועב.ביוני הגענו אליו 5-וב, לאזור סטלינגרד, ) בלי כיסאות(נסענו ברכבת סחורות . אותנו לתחנת הרכבת המקומית

לאחר . לא היה מספיק מזון והמגורים אף הם לא היו מתאימים לבני אדם. עוני, החיים היו מאוד קשיים. בקולחוז כשנה בחקלאות

). רחוק מהמלחמה, כפר של גרמנים שחייו שם לפני המלחמה והשלטונות הרוסיים לקחו אותם מזרחה(שנה הגענו לכפר אומיט 

גם שני אחיי . עבדתי שם בסובחוז בחקלאות. היה מושלם, מטבח ורהיטים, ים, ומסודרים בתים יפים, המקום היה פשוט גן עדן

  .1946גרנו שם עד . ועבדו בתחום, הם סיימו קורס נהגי טרקטור. עבדו בו
  

    ועל חייך בארץי על קורותיך מתום המלחמה /אנא ספר

. היא הציעה לי להישאר אצלה. בוברויסק, בער סמוכה נסעתי לבת דודה שגרה. הבית שלנו נשרף כליל. וב'חזרתי לעיר רוגצ

- ב. שנים 36- עבדתי במקצוע כ. תחילה עבדתי בניקיון עד שסיימתי את לימודיי ולאחר מכן המשכתי לעבוד כמנהלת חשבונות

שלושה  יש לנו. 1958ובת מרגריטה ילידת שנת , 1954אנטוליי יליד שנת , נולדו לנו שני ילדים. התחתנתי עם יעקוב 1953

רוצה לאחל לדורות . עד שגדלו, כשיצאתי לפנסיה שמרתי על הנכדים כשהיו קטנים. עלינו לארץ לעיר כרמיאל 1990- ב.  נכדים

  .הבאים שיהיה שלום
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