
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  קאמינסקי :שם משפחה
  

  יליזבטה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

       קאוסבינה  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
                                              

   :שם נעורים

   בלועזית                                                  יליזבטה      :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

  2.1.1929 :לידה תאריך

   סמילה ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

  בלועזית
                                                           

  אוקראינה :ארץ לידה
 

  ינטיקבהקפ) דוירה(ורה  :שם פרטי ושם נעורים של האם  )ברל(בוריס  :של האב שם פרטי
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                       סמילה:   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  אוקראינה :ארץ המגורים                                        בלועזית 
  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  חמש כיתות: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

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

                                       
                                                                           

  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי ?האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

 1943  :תאריך השחרור

  סמילה ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת ?מחנהשם ה? האם שהית במחנה עקורים
  

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

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  לכתוב בגוף ראשון נא                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
עם הזמן הבית התחלק לשלושה . גרנו בבית גדול שבנה סבי. היו לי שני אחים. אבי עבד בארטילריה ואמי הייתה עקרת בית

היו לנו שדות עם  .ובחלק שלישי אחיה של אמי עם משפחתו, הוריי ואחיי, בחלק שני אני, בחלק אחד סבי וסבתי: חלקים
  .תרנגולות וחזירים

נפטר אחד  1932בשנת . ואמי לקחה אותי לשמוע את התפילות, הם קראו תפילות בבתי יהודים. תי היו חסרי השכלהסבי וסב

  .בגיל שלוש, מאחיי
  .למדתי בבית ספר אוקראיני וסיימתי חמש כיתות

  . רק אמי שרדה, לסבתי מצד אמי היו שישה ילדים

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, וגירושמעצר : ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):צותועמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 
אבל , אנשים התחילו לברוח. אבי נלקח לצבא ואנחנו נשארנו בסמילה. אחי היה בן תשע, כשהתחילה המלחמה 12הייתי בת 

ואישה בהריון שעברה שם אמרה לנו , יום אחד ישבתי עם אמי וסבתי. כי היו לנו הרבה קרובי משפחה במקום, אנחנו נשארנו
, ברחנו באמצעות סוסים ורכבות במשך חודש. סבי ואחי, סבתי, אמי, אני, טנו לברוחאז החל". תברחו, הנאצים הורגים אתכם"

. גרנו אצל רוסים. אך כבר לא הספקנו לברוח, כעבור שבוע אמרו לנו שהנאצים מתקרבים. עד שהגענו למקום במחוז רוסטוב
  . בו חיינו שבע נפשות, מפקד הכפר הכניס אותנו בחדר. הם פחדו ואמרו לנו לעזוב

אחרי כמה ימים חזר . רשם את שמותינו ואמר שיחזור בקרוב לקחת אותנו לגטו, יום אחד הגיע לשם נאצי עם מתורגמן

כך חיינו עד . הגרמנים היו סביבנו אך לא באו אלינו .אז אנחנו יכולים להיות רגועים –וסיפר לנו שאותו נאצי נהרג , המתורגמן
, הגיעו לכפר נשים וילדים 1943בפברואר . כשנה וחצי לא ראינו לחם, דהרעב היה קשה מאו. עבדנו בכפר, 1943שנת 

סבתי צמה מספר פעמים והתפללה שישחררו  .אז הגיעו החיילים הרוסים ושיחררו אותנו. והתחבאו יחד איתנו מההפצצות
  . והנה הגיע הרגע, אותנו

  .1941קיבלנו מכתב שאבי נהרג במלחמה בשנת 
  

   ום המלחמה ועד עלייתך לארץ מתי על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

למדתי הוראת פיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטה . חזרתי לבית ספר וסיימתי עשר שנות לימוד. 1944חזרנו לסמילה בחורף 
בשנת . כל קיץ חזרתי לסמילהו ,חמה ועבדתי שם שנתיים וחציאחר כך חזרתי לכפר בו הייתי בזמן המל. במשך ארבע שנים

. התגוררנו בגרמניה 1954-1956בשנים  .חזרנו לסמילה 1954בינואר . התחתנו 1953בשנת . הכרתי את יוסף בעלי 1949
  .בבית ספר וחזרתי ללמד, אחרי שנתיים חזרנו לסמילה. שם נולד בני הבכור. בעלי עבד בצבא ואני לימדתי את ילדי הקצינים

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
עבדתי עם בעלי . קרוב משפחה השכיר לנו דירה ואירח אותנו יפה. בעלה ושני ילדיהם, עלינו ארצה עם בתי 1990בשנת 

  . ה גרנו עם בתי ואז שכרנו דירה בנפרדבהתחל. בעבודות מזדמנות
קיבלנו דירה  1995בשנת . תפירה ועוד, עזרנו לחיילים בתיקונים. התנדבנו עבור הצבא פעם או פעמיים בשבוע 1997עד שנת 

  . באמצעות הסוכנות היהודית

הנכד השלישי . ני התחיל ללמודהש, אחד בקבע ולומד תואר שני. שניים מנכדיי סיימו צבא. לבתי יש שני ילדים ולבני ילד אחד
  .כיום בצבא

  .אני ובעלי נמצאים בקבוצה של אנשים שלחמו בזמן המלחמה
  
  

  אנה גולין: ראיון.
  2009ספטמבר . קרית ביאליק

  

  אלינה נאור: עריכה

 


