
 

  "ְ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
  ראיסה  רויטמן

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

     Osachova  ובה'צאוס  ובה'אוסצ 
:       מין   :לידה תאריך  :פתההמלחמה או בתקו שם פרטי לפני   בלועזית

      Raisa 4/9/1936 נ / ז     ראיסה 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית
Kiev אוקראינה  קייב 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 נחמה קסטינסקה  יעקב

  ):  נשואה לפני המלחמה/ה נשוית/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים
   

                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
       Kiev    אוקראינה  קייב 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                    

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1945 זלטאוסט

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

   :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, ות ולימודיםילד, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

   .מזוןדברי לחנות הל נהיה מאבא . אוקראינה,  בקייב1936נולדתי בשנת 

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

   .אמא הייתה בהריוןו 5בת אז הייתי  . בעירלכן נשארנווב יגיעו לקי יהגרמניםבתחילת המלחמה אבא לא האמין ש
היו שבורים בבית כל החלונות . שנגרמה מהקור העז דלקת ריאות שבועות נפטר מ6 אך במלאת לו, אחי גאריקהיא ילדה את 

הוא  .עליו שהוא יהודיאת אבא לקחו כי הלשינו . ממחסור במזוןשבועיים לאחר מכן סבא נפטר . ולא הצלחנו לחמם את הבית
 אנשים שעדיין היו חיים הכניסו לבורות גם .כולם נורו למוות ונקברו בבורות. ותבורנלקח ביחד עם עוד יהודים רבים לחפור 

  .םתווכיסו א
  . אמא עבדה בבית חרושת לשעוניםו ,עבדה במפעל 14שהיתה בת  אחותי רבקה .אחותי ואני, נשארנו אמא

. ט נשארנו שם כשנה וכשהנאצים הגיעו גם לשם גירשו אותנו לזלטאוס.לינגרדאכפר ליד סטליב ינו מק גירשו אות41באוגוסט 
אני .  מתחת לאפס מעלות 40אני זוכרת שהיה שם ממש קר בערך . היו הרבה אנשים שברחו. למגוריםנתנו לנו חדר אחד 

יצאתי לקור לבד עד שאישה אחת מצאה אותי , ה ממש הייתי קטנ.אני נשארתי לבדועבודה ואמי יצאו לזוכרת שיום אחד אחותי 
  . ולקחה אותי אל אחותי

  

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

 . ציה ודרש כסף בתמורה לדירה שלנו חזרהייה מהמלהשכן ה,  השכנים תפסו לנו את הדירה.יבי הרשו לנו לחזור לק'45בשנת 
 משפחות 2בעזרת שכנה אחרת הוא הסכים לתת לנו חדר אחד חזרה ואת שאר החדרים בדירה הוא מכר כך שבבית שלנו גרו 

 .נוספות
 כיוון ,חיותאחר כך התחלתי לעבוד במפעל לייצור צמר גפן כי לא היה לנו כסף ל.  כיתות7היינו , 52עד שנת ס "בביהלמדתי 
  . שנתיים עברתי לעבוד בבית חרושת לייצור נעלייםכ אחרי .בבתים יוןקינב עבדהשאמא 
 . בת אינה ובן ולדיסלבנו לונולד,  הכרתי את יפים והתחתנו'64בשנת 

, תםו יהדבשללא יכלו ללמוד גם לילדים היה קשה לחפש עבודה והם ,  לא היה טובנו מצב.ישראלבהמשך החלה עלייה גדולה ל
 . אחוז יהודים בבתי הספר2היו מוכנים לקבל רק 

 .1990בשנת לעלות עם כולם החלטנו 
  

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

 .גרנו שנתיים בגבעתיים ואז עברנו לאשקלון. רמת גןו, א" שנה במשק בית בת11עבדתי .  עלינו לארץ עם הילדים ונכד אחד
,  עם שלוש בנות40וולדיסלב בן .  עובדת בתיווךגרה באשקלון ו,  ילדים3 עם 44אינה כיום בת . הילדים שלנו השתלבו בארץ
  .מתכנת אתרי אינטרנטלמד בשנקר וכיום עובד כ

  .אנו גרים באשקלוןכיום 
  

 


	                                         "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 



