
 

  "ְ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

  איידלננט

   :שם פרטי

  נטה 'ז

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  פסיצלסקי

                                              בלועזית
Fsitzlsky  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  נטה'ז

   בלועזית
Janet                                          

:                     מין

 
   :לידהשנת 

1940 
  :  עיר לידה

  אודסה

       בלועזית
 Odessa                                          

  :ארץ לידה

 אוקראינה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  יוסף פסיצלסקי

  :נעורים של האםשם פרטי ושם 

 לובוב סיגנביץ
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  אודסה

   בלועזית
Odessa 

  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

  .אורל, אזור וולגה, אודסה               )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                אורל    :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
1946 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  אוקראינה  –מחוז חרסון 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :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                                                                                                                                         

אני לא זוכרת כי הייתי ממש . הייתה לי אחות שגדולה ממני בשנתיים. אבי עבד בלוגיסטיקה ואימי הייתה מורה בבית הספר

  .תינוקת ואימי לא שיתפה אותי בפרטים הללו כשגדלתי

  

  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, במסתורהאנשים שהיו בסביבתך בגטו או  ,או בהתנגדות בריחהב

  
הרעב היה עצום והיו הרבה . אבי היה בצבא. גרנו בחדרון במכללה.  אחותי וסבתי, אימי עבדה במכללה ורוב הזמן היינו בבית אני

. סת עם פחםסבתי הייתה מכב. לי ולאחותי היו פצעים בכל הגוף ולא היה אפילו סבון לרחוץ את עצמנו. מחלות וכינים בכל מקום
אני זוכרת שבאחת הפעמים חזר אבי עם תפוח ואבטיח ואני לא . פעמים בזמן שירותו הצבאי ובסוף מת מפציעותיו 3אבי נפצע 

אחיותיה של אימי היו תמיד סביבנו ועזרו לנו לעבור את התקופה הקשה .אכלתי מזה כי התביישתי שזה דבר שלא ראיתי קודם

לכנו לרופא כי היינו חולות הוא אמר לאימי שכדאי לה לוותר עליי ולטפל באחותי בלבד מכיוון באחת הפעמים שה. ביחד עם סבתי
פעמים  3כך נדדנו . בכל פעם שהנאצים התקרבו ברחנו למקום אחר. שהיא חזקה יותר ובעלת סיכויים גבוהים יותר לשרוד

  .ממקום למקום

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

אני לא אשכח . חיכינו בתחנת הרכבת וראינו שבכל מקום היו קטועי גפיים ובעלי פציעות קשות. אחרי המלחמה חזרנו לאוקראינה

משפחות בבית  4גרנו . כשהגענו הביתה ראינו שהוא פרוץ וחסר גג ובתוכו הייתה משפחה פולנית. את התמונות האלה אף פעם
למדתי בבית ספר . בזמן הזה נולדו לי עוד שלוש אחיות. אבי חזר הביתה ואימי עבדה במשרד החינוך המקומי 1946בסוף . הזה

כבר התחלתי לעבוד  13מגיל . תיכון וליהודים עדיין היה קשה מכיוון שאומנם היטלר הלך אבל סטאלין שלט בנו ברודנות

כל מה שהיה קשור ליהדות וציונות . ספר התחלתי ללמוד במכללה טכנולוגיה וכימיה ובמקביל עבדתי כשסיימתי בית. בחקלאות

בני הבכור גר . עליתי עם בעלי וביתי. ברגע שפתחו את הגבול בחזרה החלטתי לעלות ארצה. היה אסור בתכלית האיסור

  .בקליפורניה ולא עלה איתנו

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

שמעתי פעם אחת שירים . הרגשנו שעם כל האנטישמיות שהייתה סביבתנו המקום היחיד בשבילנו כיהודים הוא ארץ ישראל

חצי שנה אחר כך . ענו לנתניה שם הייתה אחותי הגדולההג. בעברית וקיבלתי צמרמורת והבנתי שזה סימן בשבילי לעלות ארצה

הוא נפל . בעלי עבד במפעל גם כן. ועסקתי בביקורת טקסטיל" מרסי"עבדתי במפעל . קיבלתי את הדירה בה אני גרה מעמידר

תי עבר. 1998בעבודה על הראש ואז גילו לו גידול והתחלנו תקופה קשה שבה הוא היה נכה במאה אחוז עד שנפטר בשנת 

פעם . ב ועוד שלושה בארץ"יש לי שתי נכדות בארה. שנים עד גיל הפנסיה 12- לעבוד בבית החולים כתופרת במחסן לבנים כ

מעצבן אותי שיש חוסר שוויון בין ניצולי השואה . שזה פעילויות לקשישים לניצולי שואה בעיקר" דור לדור"בשבוע אני הולכת ל

המסר שברצוני להעביר לדורות הבאים הוא . נו הניצולים לא מקבלים כלום מהמדינהא. הפליטים לאלו שהיו במחנות הריכוז
הכי חשוב זה שלא תהיה שנאת . תיצמדו לערכים שלכם ותעשו רק טוב. תשמרו על השלום ותהיו חזקים למען המדינה והיהדות"

  "חינם

 

  , עפולה, רפאל בן שלוש  :ראיון

  2013יולי 

  


