"ְלדֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים .המידע על
קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים
המרכיב את התמונה הרחבה .לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית ,מחקרית וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר
אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון  60שנה למדינת ישראל.
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי נכון להיום
שם משפחה :רוזנבלט

שם פרטי :ורה

פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
שמות ומקומות יש לרשום בדפוס -גם בלועזית במקומות המסומנים

שם נעורים :שולמן

שם משפחה
לפני המלחמה:
בלועזית
שם פרטי
תאריך
מין:
|Vera
לפני המלחמה:
ז  /נ לידה18/01/1929 :
ארץ לידה :בלרוס
בלועזית
מקום לידה
|Mozij
מוזיר
)ישוב ,מחוז(:
שם פרטי ושם
שם פרטי
נעורים של האם :קלרה )חיה( סמולנסקאיה
של האב :יעקב
שם נעורים
שם פרטי של האישה/הבעל
של האישה:
)אם נשוי/נשואה לפני המלחמה(:
ארץ מקום
בלועזית
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
המגורים :בלרוס
|Gomel
גומל
)ישוב ,מחוז(:
מקצוע לפני
השכלה/תואר אקדמי
המלחמה:
לפני המלחמה 5-6 :כיתות
מקומות מגורים בזמן מלחמה
)ישוב ,מחוז ,ארץ( :חוטור במחוז סטלינגראד ,מחוז פרם )מולוטוב( – וורחני גובחה – אורל.
בלועזית

שולמן
ורה

|Shulman

האם היית בגטאות? אילו?

האם היית במחנות? אילו?

מקום השחרור
האם שהית במחנה
עקורים? איזה?
מקומות/מחנות
בדרך לארץ:

פרם

תאריך השחרור
_ 09/05/1945
לאן הלכת/חזרת לאחר
השחרור )ציין מקום(? סברדלובסק – אורל  -רוסיה
שם
שנת
האנייה:
העליה1990:

נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)נקודות להתייחסות :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:
חיינו במוזיר ,ובגיל שנתיים עברנו לגומל.
הייתי מאוד מוכשרת מוסיקלית .בגיל  5כתבתי את היצירה הראשונה שלי ולנגן בפסנתר התחלתי בגיל .3
אמי נגנה קצת והיה לנו פסנתר בבית.
הלכתי לבית ספר למוסיקה.
המורה שלי החליט שבגומל אין בי"ס בו אוכל להתפתח להמליץ ולנסוע לקייב לבי"ס השייך לקונסברטוריון.
נסענו לשם עם אמי בסוף כיתה ג' .גרתי שם בפנימייה.
עיתון "רובנטיצה" )בתרגום לעברית – "הפועלת"( ראיינו אותי לכתבו עליי בעיתון ביולי .'41
חיינו אני ,אחותי ,אמא ואבא.
הכל היה רגיל חוץ מסבתא מצד אימי – שרה סמולנסקי שהיייתה גרה עם שתי בנות גדולות בוורשה ,ובזמן
המלחמה נכלאה בגטו וורשה ושם נהרגה.
אמא מאוד דאגה משום שאיבדה קשר עם אמה – לפני המלחמה היה איסור על קשר עם פולין.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)נקודות להתייחסות :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,מסתור או זהות בדויה ושם בדוי ,פעילות
ותפקידים ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,השחרור וחזרה
הביתה; האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי סייע משמעותית להצלתך; בריחה/הגירה מאונס ,פינוי/אווקואציה
למרכז ברה"מ(:
מהלילה הראשון של המלחמה –  22/06/1941הפציצו את גומל וברחנו עם אמא ואחותי עצמאית לתחנה בה עמדו
קרונות משא .לא היה פינוי מתוכנן.
ישבנו בקרונות והפציצו את הרכבת.
עברנו לרכבת אחרת .אף אחד לא ידע את הכיוון ,כה זה היה מידע מודיעיני .אח"כ גילינו שנסענו לחוטור באיזור
סטאלינגראד.
אבי נשאר עם המפעל שלו בגומל ובמקרה גליה על מקום הימצאנו.
יש לי זיכרון ילדות – כמה חודשים אחרי תחילת המלחמה שמעתי את הורי מדברים .אבי ידע מה קורה אם נופלים
בידי הגרמנים ואמר לאמי שאם הם לא יספיקו לברוח אז ישתו רעל ויתנו לילדים גם .הוא מאוד הבין את המציאות
אז.
מתחנה סופית שלחה אחותי הגדולה מברק לאבי וזה היה המברק היחיד שהגיע לגומל וכך דרך אבי הרבה גילו על
מקום הימצאות משפחותיהם.
אמי הייתה ביולוגית ,אך בפינוי ,בחוטור ,עבדה בשדה.
אבי בא אלינו בסוף אוגוסט  '41וב 01.09.41-עלינו עלר כבת מפוצצת באנשים ונסענו למחוז פרם ושם אבי  ,שהיה
הרופא של המפעל שלו היה צריך לקבל הפנייה להמשך עבודה .איתו נסענו לפי ההפנייה לגובחה ושם חיינו  4שנים
עד הניצחון.
בגובחה הלכתי לבית הספר ובו זמנית עבדתי שנתיים כמחנכת מוסיקלית בגני ילדים )בכיתות ז'-ח'( .שם בבית
הסםר פעם רדפו אחרי בנים כדי להרביץ ליהודיה ,למרות שאמי הייתה מורה בבית הספר.
כתבתי הרבה שירים ואני וחבריי מבית הספר הפענו בהוספיטלים בפני חיילים פצועים.
ב '43 -קיבלתי את פרס לנין על מארש פיונרים )חלוצים( שחיברתי.
העיירה הייתה מאוד קטנה והייתי המוסיקאית היחידה במקום ,אז הייתי מאוד פעילה.
הלכתי ללמד בגן בגלל שלא היה לי פסנתר ושם הייתה לי האפשרות לנגן ולתרגל נגינה.

נא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ ישראל
)נקודות להתייחסות :בריחה ,העפלה/עלייה(:

ב '45-עם סיום המלחמה החלטתי להמשיך את ההשכלה המוסיקלית שלי.
נסענו לסברדלובסק לאחות של אבי ושם היה הקונסרבטוריון ,לשם גם פונה הקונסרבטוריון של קייב.
קיבלו אותי לכיתה ט' )יצא שהייתי בכיתה ט' פעמיים(.
סיימתי בית ספר י' כיתות והתקבלתי לקונסרבטוריון – האקדמיה של אורל ,לחוג קומפוזיציה.
בשנה ד' התחלתי כבר לעבוד במכללה המוסיקלית ע"ש צ'ייקובסקי – עד הגמלאות.
בשנה ד' גם התחתנתי ב .1950-בעלי סיים בית ספר לרפואה.
יש לנו שני ילדים ,הילדים גם בארץ.
הבת גרה בבאר שבע עם הנכדה .הבן גר ליד צפת בנוף כינרת.
בעלי התגרש ממני אחרי  25שנות נישואין .מאוד הערכתי את השנים שלנו יחד .שני רשם כמה דיסקים שהוקדשו
לבעלי .היום הוא כבר לא בחיים ,הוא היה בנאדם מאוד מיוחד.

נא ספר/י על חייך בארץ
)נקודות להתייחסות :לימודים ,תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה ,דורות המשך
וכו'(:
ב 1990-עם הילדים והנכדים עלינו לירושלים.
גרתי בשכירות כמה פעמים ,קודם עם הילדים ואז עם שותפים ,ובדיפלומט אני מ.1996-
הופעתי בהופעות ציבוריות בדיפלומט במקומות נוספים.
ב 2005-בגיל  76כתבתי רפסודיה יהודית והקדשתי אותה לזכרה של סבתי שנהרגה בגטו ווארשה .התחלתי את
היצירה ב 1940-וסיימתי ב .2005-השמיעו אותה בקול ישראל ב ,2005-2006-בביצוע שלי.
לפני שנתיים וחצי בגיל  78וכמה חודשים התעוררה אצלי זיקה למתמטיקה והתחלתי לכתוב עבודות בתורת
המספרים .בתי מתמטיקאית ואמרה שהעבודות מיוחדות אך לא מתורגמות לשפה של נוסחאות מתמטיות
והבטיחה לעזור לי.
בשבילי זה נס .יש לי תשוקה רבה לנושא ,אני יושבת  13-15שעות ביום על זה לפעמים.
יחד עם זה התעורר אצלי גם כישרון כתיבה – שירים ,חרוזים .כתבתי מספר שירים .ואז זה עבר כאילו לא היה.
עם המתמטיקה אני ממשיכה וקוראת לזה "סינדרום ירושלים" – אנרגיה מיוחדת מירושלים.
כעת איבדתי את השמיעה .הופעתי הרבה במועדונים .אחרי אובדן השמיעה הזמנתי אליי הביתה לשמוע אותי
מנגנת .מאז אובדן השמיעה אינני יכולה לנגן או להאזין למוסיקה במקומות גדולים.
כעת אני עוסקת במלוא כוחי במתמטיקה.

