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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  פישמן

   :שם פרטי

  חיה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  טיטלבוים  

                                              בלועזית
  

Teitelbaum 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  חיה 

   בלועזית
Haya                                          

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

1933 
  :  עיר לידה

  כפר גורודניצה  

       בלועזית
Village Gorodnitzh 

                                           

  :ארץ לידה

 אוקראינה 

  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  מישלב טיטלבוים 

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  אתיה וינר
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  כפר גורודניצה

   בלועזית
Village Gorodnitzh 

 

  :ארץ המגורים

 אוקראינה

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 ילדה קטנה 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

      )קזחסטן( טמירטאן ,קרגנדה, )רוסיה( טומבוב                )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

  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :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                                                                                                                                         

, גרש-אח, אתיה-אימא, מישלב-אבא : נפשות 6גרנו בבית  .באוקראינהשכפר גורודניצה בנולדתי  .1933ילידת , חיה פישמן, אני
. עקרת ביתהייתה  אימא , אבא היה מהנדס ועבד במפעל .שנולדתיאחרי חודשים  3שנפטרה , חיה-וסבתא, אח קטן שיליק, אני

המשפחה של אימא  .ילדיםה 13 מבין בת הקטנההיתה יה והיא,תה משפחה גדולהילאימא הי .חגי ישראל את חגגנואני זוכרת ש

  .   גופות זרקו לתוך נהרהואת , ירו בהם ליד נהר, כולם נרצחו על ידי הנאצים, לפי עדויות, התחילה מלחמהלא ברחה כש

  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, שהיו בסביבתך בגטו או במסתור האנשים ,או בהתנגדות בריחהב

  

ברחנו דרך  1941ליוני  24- ב. אבא החליט לברוח .הפציצו גם את עיר קייב, היו שרפות, כשהתחילה המלחמה התחילו הפגזות

, ו לקרון שהיה פתוחעלינ, הגענו לתחנת רכבת .לא לקחנו איתנו לא מזון ולא שתייה, הלכנו ברגל עשרה קילומטר, היער

ואחר כך כבר לא היה לנו כוח והיינו נשארים בקרון , בהתחלה הינו יורדים מהקרון להסתתר. כשהתיישבנו התחילו הפגזות

אני זוכרת שהיו . בפצועים היו מטפלים. ואז היו זורקים אותם מהקרון, נהרגו מהפגזות, חלק מאנשים שהיו איתנו . ומתפללים

אימא ואחי הגדול עבדו . משם הגענו לסובחוז .נסענו מעל חודשיים עד שהגענו לעיר טומבוב, זוכרת מה אכלנו לא, נותנים לנו מים

כשהנאצים התחילו להתקרב החלטנו לעזוב את . גרנו שם כשלושה חודשים. הוא נפטר 1942- ב, אבי היה חולה מאוד, בחקלאות
בטמירטאו גרנו במחסן  .משם המשכנו לעיר טמירטאו. קום כחודשייםגרנו במ. עלינו לרכבת  ונסענו לקרגנדה בקזחסטן. המקום

היו במקום . אימא עבדה במרתף במחסן לירקות .החיים היו קשיים מאוד. ישנו על מיטות קומתיים. איש 180שחיו בו עוד , ענק

       .כמובן שהייתה שמירה עליהם. שהיו עובדים שם, חיילים נאצים עצורים

  ל חייך בארץ ישראל יך מתום המלחמה ועקורותי על /אנא ספר

  

כתבתי מכתב למנהל  .סיימתי רק שתי כיתות בבית ספר .שגרנו בו, לא יכולנו לצאת מהמחנה הסגור, כשהסתימה המלחמה

ימים לחזור  10להפתעתי קיבלנו הזמנה תוך  .על מנת לקבל הזמנה ולצאת מהשטח הסגור שחיינו בו, מפעל איפה שעבד אבי
חברה של אימא נתנה לנו לישון אצלה  .הבית שחיינו בו נהרס לחלוטין, לכפר גורודניצה, כשהגענו לאוקראינה . לאוקראינה

גרה שם , כשהגענו לביתן של סבתא .היה בו חדר אחד, הלכנו לביתן של סבתא . והכינה לנו תפוח אדמה הכי טעים שאכלתי

. עד שהצטרפה הדודה עם משפחתה ,השתכנו בבית עם המשפחה שלנו. היא עזבה את הבית בלי התנגדות. פחה אוקראיניתמש
הגיעו  1946-ב .לא ידעתי אוקראינית , היה לי קושי רב ללמוד, הלכתי לבית הספר אוקראיני .נפשות 7גרנו יחד בחדר אחד 

עבדתי  .הבטחתי לעבוד וללמוד והם הסכימו. שתי מהם לקחת אותי איתםהם היו בעיר רובנו ואני ביק, השכנים מלפני מלחמה

, עברתי לגור בו, כשהסתובבתי בעיר מצאתי בית נטוש. ברובנו כמטפלת כל הקיץ עד שהבנתי שלא ייתנו לי ללמוד ואז עזבתי
התקבלתי , ספרלאחר בית ה. מכרתי מי שתייה, הלכתי ללמוד בבית הספר ועבדתי בשוק. המשפחה שלי הצטרפה אליי

התחתנתי עם שי  1956-ב.  המשכתי ללמד בבית ספר, כשסיימתי לימודיי. ולימדתי בבית הספר, לאוניברסיטה ולמדתי אקסטרני

  .שנה כמטפלת 13עבדתי . לעיר כרמיאל, עלינו לארץ 1990-ב .יש לנו שש נכדים ונין אחד, נולדו לנו שתי בנות , פישמן

  .מי שמגיע לכרמיאל לא רוצה לעזוב כל,אני מאוד אוהבת את כרמיאל
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