
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  לריסה  רשקובסקי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

          
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Larisa 9.2.1931 נ / ז     לריסה  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Bershad אוקראינה  ברשד 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
         Odessa אוקראינה  אודסה 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהארגוןחבר ב
                                    

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 בסליטמאק

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
  

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
   

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1990   
  
  
  

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(

הייתי נודדת בין הוריי  . אצלהךהתחנל ואני עברתי לגור גרה באודסה ויסבת.  הייתה רופאהיחותוגם ארופאים היו  ישני הור
  .למגורים באודסה אצל הסבתא עד תחילת הלימודים

  .ס אוקראיני בשפה האוקראינית" שנים בבי3 תיסיימ. ' ישר מכיתה ב8 בגיל למוד לתיהתחלולכן  7ס מגיל "בזמנו לא קיבלו לבי
  

  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/נגדותהת/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

במהלכן ו שם חודשיים שהינ .קרונות פתוחים לסטאלינגרדמשא עם  ברכבת תי עם משפחתיברח ,10כשהייתי בת 1941בשנת 
משפחה קרובי ו קשר עם ניצר . על העירו לפני תחילת המצורנעזב.  הגרמנים מהעירהיינו עדים לגירוש התושבים

אמא שירתה בצבא ,  אבא עבד במפעל כימי גדול.1944עד שנת שם שהינו , )עיר נפט( בסליטמאק עירו לנונסע, בירסקיבנובוס
נסע עם לכן לא מצא עבודה ואבא ה בלרוסיב. העזבנו כולנו אית, האדום כרופאה וכשבית החולים בו עבדה הוזז לבלרוסיה

 .  שנה אמא השתחררה מהשירות הצבאי והמשפחה התאחדה באודסהרכעבו. שם עבד כרופא עיניים, לאודסהשל אמי אחותה 
  

נשלח ביום השני למלחמה עם כל היחידה לחזית כשהחיילים עוד לא היו מאומנים  ,עמנואל לווינסון, בן דודיבזמן המלחמה 
טובת נהרג כשפינה את מקומו בצוללת לובצוללת בצבא היה רופא  ,יוסף ברוורמן, דודי מצד אמא .הוא ביניהםו, ורבים נהרגו
עם יחד , י הגרמנים"ע  שם הוצא להורג ,  נשלח לבית חולים בווסטווסטופל,גרגורי רשקובסקי,  דודי מצד אבא.פינוי פצועים

  ..במקום נבנתה לזכרם אנדרטה . צעק לזכות סטאליןמותורגע לפני , בשל היותו פטריוט .קבוצת רופאים יהודיים
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  .  לאוניברסיטהתי באודסה ונרשמתינשאראני אילו עיר הולדתי ו, ד לברשוחזר, באודסההכסף למשפחתי שנגמר כ

 נוירולוגית ,רופאת ילדיםכ תי שםעבד.  ביחד ללנינגרדתי עם בעלינסע.  באותה שנהתי והתחתנ1954- לימודי בתי אתסיימ
  .  שנה באותו בית חולים20ילדים ופסיכיאטרית במשך 

  .הגדול בגל העלייה נכדינובתנו ושני , עם בננו ינו על1990בשנת חלמנו על עליה לישראל כל השנים ו
  

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

   .יצאתי לגמלאות בתור רופאה שנתיים ותיעבד. ו שנתייםנציונה שם גר-ו תחילה לנסנהגע
  .לס'אנג-  עבר ללוסני ב. כמתכנתת בחברת טלפוניםתבדוע, שסיימה לימודים באוניברסיטה יוקרתית בלנינגרד ,יבת

  
  
  

  בנימין מיטלמן: ראיון
  2009ספטמבר . אשדוד

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "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 



