
 

  "ְ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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  פורטנוי

  :שם פרטי

  שבע

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  שטילגויז

  בלועזית
     Shtilgoiz 

  :שם נעורים
 שטילגויז

  :פתההמלחמה או בתקו שם פרטי לפני

  שבע

   בלועזית
      Shiva 

:                     מין

 נ/  ז   
   :לידה תאריך

17.1.1930  

    ):מחוז, ישוב( מקום לידה

  ויניצה

          בלועזית
Vinnytsia 

  :ארץ לידה

 אוקראינה
  :של האב שם פרטי

  )משה( מייסיה

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  ניק'יאבלצ נינה

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

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                    :      לפני המלחמה  מגורים קבוע

  ויניצה

   בלועזית
     Vinnytsia  

  :ארץ המגורים

 אוקראינה
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 בית ספר יסודי
   :המלחמהוע לפני מקצ

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  תנועת נוער קומוניסטית

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

 ויניצה
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  Samgorodok -סמגורודוק , ויניצה
  

    ?    אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור
 ויניצה

  :  תאריך השחרור
3.1944 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  ויניצה

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

   :עליה שנת
1990 

  :)ם עלה בדרך היםא( שם האנייה
  
  
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
. וער הקומוניסטיתחברה בתנועת הנ, "פיונרקה" יהיית. מרקחת בבית עבד אבאו בית עקרת אמא ,יפה משפחההיתה לי 

  .'א בכיתהלמד  קטןה יואח' י בכיתה למדה גדולהה יאחות ,'ה בכיתהולמדתי  11 בת יהיית המלחמה כשהתחילה
  

  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; להצלתך באופן משמעותיסייע 

 כיוון אבל צהוב טלאי לשיםאותנו  הכריחו ,נורא היה. לויניצה הגיעו הנאציםכש לברוח הספיקה לא והמשפחהצבא לגויס  יאב
 ברחוב תלכוההייתי . למשפחה אוכל לספקוהוטל עלי  ,ולעבוד לצאת תילושיכ היחידה יתיהי כן ועל תישמ לאאני  קטנה ישהיית

הייתי משקה את הסוסים שעמדו  החורף כשהתחיל. כסף ,לחם, בתמורה משהו נתנו הם לפעמים ,נאציםשל ה מגפיים נקהמו
 שכולם הודעה תלו ,פסחב 16.4.1942-ב. לחם חתיכת מרוויחה ךוכ הרחוקה מהבאר מים מביאה יהיית ,קהשו של בשטח

 ,לגטו אותם ויקחו במקרה להם לעזור וכלאש כדי בעיר יאות השאירה אמאאך , ים הלכו גם הםחאמי והא. לאיצטדיון אוויב

 הרגו, הגטו את הקיפוואז  חודש שםהייתי . גטושם  היה. אמא של אחות גרה שם, סמגורודוקל תיהלכ .חזרו לא אנשים משם
פניתי  .צלב תי עליושמ מהקולחוז מישהי כמו תיהתלבש. מכה תיקיבלו במדרגות תיהתגלגל .ששרדה היחידה אניו כולם את

 שם עברה שלי דודה בת ובדיוק לחכות יל אמרוהשוטרים . עבודה תחפשוהצהרתי שאני לא יהודיה ומ שם שהיו לשוטרים
שלי  משפחה קרובתהזדהיתי בשם של  שם, משטרהתחנת הל יאות הובילוהשוטרים  .לה יתיענ לא אני אבל ביידיש יל עקהוצ

. מ"ק 50-כ ,ויניצה לכיווןהתחלתי לצעוד חזרה  .יאות שחררו בירורים אחרי דבר של בסופו. נפטרהש לידה שנת אותה עם

 להשאר תיביקש המקמות באחד. רעבה יהייתו קר היה. תימצא רקש מקום כל ,בורותב ,יערותב ,במרתפים תיהתחבא בדרך
לכן פניתי ו ללכת לאן יל היה לא. ויחפה רעבה ,לויניצההגעתי  לבסוף .כנים לה וציאאש ביקשה בתמורה שם והאישה לישון

 חשבונותה מנהל של אשתו. לסבא שלי כספים חייב היה חשבונות מנהלאותו  המלחמה לפני. ישל סבא של חשבונות למנהל
 לא אחד אף. 1944 שנת עד כך, "קה'נד"הייתי בשם בדוי . בילדים מטפלתה והם הסכימו להעסיק אותי כבילדי לטפל יכלה לא
 כל .קרה שזה תיהאמנ ולא הנצחון הגיע '44 בשנת. אנשים של בבתים הרצפה על וישנים באים היו הנאצים .באמתאני  מי ידע

  .סבא וסבתא ,אחיםה ,ההורים, במלחמה נרצחה תימשפח

  

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

תלמידה מצטיינת עד  יהיית ,ןעיתוב תיכתב ',כיתה ולמדתי ב. וללימודים בבית הספר ילבית תיחזר .התחילו החיים החדשים
בשנת . בהצלחה תואר בהנדסת טכנולוגיה תיאוניברסיטה וסיימלמוד בלאודסה ל תינסע. ס בהצטיינות"הביאת  תיסיימ .'י כיתה

שנה  30 תיעבד. 1990- ו עד העלייה לישראל בנהפנייה לעבודה בויניצה ושם גר תיקיבללאחר הלימודים . תיהתחתנ 1954
  .יש גם נינים . ילדים 3לבן ו ילדים 2 ישלבת כיום . בת ובן ,ילדים 2לנו נולדו  .במקצוע

במשפחה  ונהחלט אז ,והאנטישמיות תגבר פוגרום יהיה ששובחששתי  ,בויניצה וכחולים צהובים דגלים עם ללכת כשהתחילו

  .כולנו לישראל ונהגע 1990 בשנת. לישראל לעלות

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, ות ציבורית או תרבותיתעילפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  .ועוזרים מבקרים ,מתקשרים הילדיםו לבד גרהכיום אני . אליו עברתי להוסטל להגיע הספיק לאו 2003-ב נפטר יבעל

  
  
  

  נטלי ויימן: ראיון
  2009ספטמבר . אשדוד

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


