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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                              

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, יםילדות ולימוד, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
לאמי היו שני . ואבא היה כלכלן, אמא עבדה במפעל לתפירה. ושהיו חגים מעניינים, אני זוכרת איך חגגנו את הראשון במאי

אצלו . דתי ושומר שבתאבא היה איש . המלחמה כולם מתו בזמן, סבתי וסבי מצד אבי גרו עם דודתי. ילדים מנישואיה הקודמים
  .ובפחד, באופן לא חוקי, אבל זה היה בשקט, אמא אפתה אוזני המן ומצות בחגים. זה היה קדוש

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

ים פעילות ותפקיד, 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; להצלתך באופן משמעותיסייע 
אז התחילו . בלי להבין מה קורה י יחד עם כולםגם אני בכית ,כולם רצו ובכו. אני זוכרת את היום בו הכריזו על תחילת המלחמה

בהם שרפנו קליפות גרעינים , במרתפים עמדו תנורים .לא היה חימום. ו גרו גרמניםליד הבית שלנ. להגיע פליטים ממולדובה

אחרי שהגרמנים . היה ריק, הבית שבו גרנו עם עוד הרבה יהודים. כי הבניינים הופצצו, םכולנו עברנו לגור במרתפי. לחימום
שקע , ששמר על מרתף, דוד שלי. באחד המרתפים כולם נהרגו מההפצצה. התחילו הפצצות על המרתפים, מסרו את מיקומנו
אחר . זמן רב לא דיברתי מההלם. בותפסתי במעיל של אחותי והתחלתי למשוך , אני נותרתי מתחת למיטה. בחול מההפצצות

עברנו . זה היה מפחיד למראה, ובדרך ראינו חלקי גופות ברחוב, יצאנו מהמרתפים. י הרוסים"כך הגרמנים נתפסו ונעצרו ע
, החברה אספה מכולם כסף .לא היה מקום אפילו לעמוד, היה מאוד צפוף אצלה. כי שם הפציצו פחות, לגור עם חברה של אמא

אמא הייתה בחודש . בנמל כבר לא העבירו אנשים. היא יצאה לרחוב ושילמה לרכב צבאי שיסיע אותנו. לברוח כדי שנוכל
. והיה צריך לשרת בצבא 14שהיה בן , חוץ מאחי, העבירו את כולנו. העבירו את הרכב הצבאי בלי לעצור. התשיעי להריונה

זו הייתה חברה של !" בואי לפה, קלרה"ושמענו צעקות , אוםהיה חושך פת. ואחי ברח איתנו, אמא התחילה לצעוק בהיסטריה

רב החובל . תחת הפצצות קשות, שטנו בדנייפר באוניה. והיא הייתה איתנו עד סוף המלחמה, שמה היה פיינה גרינשטיין. אמא
תבר שדוד הס. פתאום אמא ראתה שמורידים את הבגדים שלה מהאוניה. והגענו לתחנה, הצליח איכשהו לתמרן בין הפצצות

נסענו דרך קרסנודר . אחר כך העמיסו אותנו ברכבות משא לקזחסטן .שלנו העמיס דברים על עגלה ועלה לאוניה עם משפחתו
  .שהיה מלא בסוכר, ואכלנו סלק לבן

. שהייתה בהריון מתקדם, אנחנו הקטנים נשארנו עם אמא. אחותי הגדולה יצאה מהרכבת לחפש אוכל, הגענו לסטלינגרד
בגלל שהיא הייתה בעלת . ואחותי נשארה בסטלינגרד, הרכבת המשיכה לנסוע, חזרה עם קומקום מלא במרק כשאחותי

נתנו לנו דלי תפוחי , כשהגענו.  גרנו בכפר קומפנייסק. היא הצליחה לעלות על רכבת אחרת ופגשה אותנו בקראגנדה, תושיה

לאחר מכן . ולא יכלה לעבוד, ק עם בלורית שיער לבנהתינו, אמא בדיוק ילדה. אחותי עבדה במפעל בטון. אדמה לשתילה
כפי , קרניים, ליהודים, אנשים באו לראות אם יש לנו, כשהגענו לכפר. אני נאלצתי לעמוד בתור עבור המזון. קיבלנו כרטיסי מזון

. רת שק חיטהשאמא מכרה תמו, היה לנו שטיח יפה מאוד ויקר. הבגדים והחפצים שהבאנו איתנו הצילו אותנו. שהם שמעו

  .הלכתי לעבוד במפעל 14בגיל 
כי פחדו להשאיר , פעם אחת הוריי לקחו אותי איתם לקולנוע. עבדתי כטלפנית. ויחד עברנו לגור בקראגנדה, צבאאבא חזר מה

התחבאנו בסימטה במשך . וברחנו, כשיצאנו מבית הקולנוע שמענו שריקה. נים'צ'העיר הייתה עיר של אסירים וצ. אותי לבד
ואחר כך התגייס , אחי הגדול עבד. אמרתי שאני לא רוצה לצאת יותר לשום מקום, כשחזרנו הביתה. כי חיפשו אותנו, עותש

  .ונשארנו איתו, הוא קיבל חדר מהעבודה. לקראת סוף המלחמה הוא קרא לי ולהוריי לבוא. הוא שירת בנובוסיבירסק. לצבא
לפני המלחמה הם באו לגור . י הגרמנים"של אמא ושני ילדיה נהרגו עאחותה . אבא סיפר שבמשפחתו נהרגו כשלושים איש

  . הם נהרגו, לפני שאמא הספיקה לכתוב להם תשובה. ושאלו אם אפשר לבוא אלינו, אחר כך שלחו לנו מברק. איתנו

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא

   ):עליה/ העפלה, בריחה, המלחמהחיים אחרי , השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
בני הודיע שהוא רוצה . אחד הבנים שירת בצבא. התחתנתי ונולדו לי שני בנים 1956בשנת . עבדתי בנובוסיבירסק כטלפנית

  .ואחרי שנה קיבלנו אישור, הוא הגיש מסמכים. לעלות ארצה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ ,שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
כי כל חבריו היו יהודים שרצו , הוא נורא רצה לבוא לארץ. כי עבד ליד מפעל צבאי, בני לא קיבל אישור יציאה. הגעתי לארץ לבדי

" זכרון"י ארגון "ע, בירסקבחדשות הודיעו שהולך להיות פוגרום בנובוסי. ונתן לי גט, בעלי לא רצה לעלות לארץ. גם לעלות
בכל " 35ארגון "קיבלתי סיוע מ, כשהגעתי לארץ. חבר של בעלי אמר לו שאף אחד לא יוכל להגן עלינו שם). פאמיאט ברוסית(

נכנס לשם קצין . כי לא מצאו לי מקום מגורים, הגעתי לארגון כל יום בוכה. במשך שבועיים גרתי בתל אביב. הקשור לשכירות



 

עבדתי כמטפלת אצל . דניקים דוברי רוסית"אלה היו חב .וקיבלו אותי מאוד יפה, שכרתי חדר. ה שמצא לי מקוםוהוא ז, צבאי
שכרתי תחילה ברמת גן במשך חמש . ושכרנו יחד דירה, הגיע בני 1992בשנת . ולאחר מכן עברתי לגור בבני ברק, קשיש
 30יש לי נכד בן . שני ילדיי גרים ברמת גן. אוהבת את העיר אני כבר שש שנים באשדוד ומאוד. ואחר כך עברתי לאשדוד, שנים

  .אך אינני יכולה, ונורא רוצות שאדבר גם אני בעברית, הנכדות דוברות עברית. ושתי נכדות בגיל תשע ועשר
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