
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  טולפין :שם משפחה

  

  דבורה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

            שניידר :איתו נולדתישם משפחה 

  

                                             Shnaide בלועזית
 

  דבוירה :איתו נולדתישם פרטי 

  

  Dvoyra בלועזית

                                          

:                     מין

  נקבה

   :לידהשנת 

24/3/1924 
   קישינב: עיר לידה

  

     Kischinew  בלועזית

                                           

 רומניה :ארץ לידה

  שי :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  רחל :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    קישינב: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  Kischinew בלועזית

 
  רומניה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  
  

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

  

    ניקלאי ברוסיה: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

  

 

   בלועזית
                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  

   

  בלועזית
  

                                                                   הירוס :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1945:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  אוזבקיסטן

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

  

1990 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

  .המלחמהפרוץ אחיי עד ו יגרתי עם אמואני  5אבי נפטר כשהייתי בת  .יוסי ושלמה ,חיה ישי ורחל ואחי ינולדתי בקישינב להורי

הגענו לניקולאי והחלו ההפצצות ואימי איבדה  .כל המשפחה חוץ מאחי הבכור שלך לצבא ,עם פרוץ המלחמה ברחנו מקישינב

כלסו אותנו א .ונסענו לאוקראינה הילדים שהיו בלי ההורים שלהם שמו ברכבת אספו אותי אנשים זרים וחיילים ואת כל ,אותי

 ,ה'קונדורצ ,ארלובקהועברנו ב, כל פעם שהנאצים התקרבו לאזור ששהינו בו העבירו אותנו למקום אחרב ךכר ואח בבית יתומים

העבירו  ואזלאחר מכן פזרו את כל הילדים בין כמה בתי יתומים ואני הגעתי להרטר רקב עם עוד שלושה ילדים . סטפי, קלמיצקי

אנחנו היינו ילדים קטנים בחדר ונאצי  ,נאצים 4, ותנו באיזה ביתהם מצאו א. והתחלנו להתחבא מהנאצים ה'אותנו שוב לקונדורצ

ואנחנו ענינו בתגובה שאנחנו לא יהודים אלא  אחד רצה להרוג אותנו והנאצי השני לא נתן לו להרוג אותנו וסחב אותנו משם

  .רומנים וכך הם עזבו אותנו

הם היו שולחים אותנו לבקש אוכל מבתים אחרים  .ימים 5שך כ הם היו איתנו בחדר במ"הס .מי שהציל אותנו הביא לנו קצת אוכל

פעם אחת הצלנו חייל רוסי והחבאנו אותו במקלט והנאצים גילו שהחבאנו חייל והתחילו  .ושאם לא נעשה את זה ילשינו עלינו

יתומים ולקחו  ואז אספו שוב את כל הילדים שמצאו לבית ,הרוסים השתלטו והנאצים נסוגועם הזמן  .בו שהינולירות לעבר הבית 

שם לימדו ו ללימודי טקסטיל במשך שנתיים וחצישלחו אותנו  1944בסוף  .חייתי שם 45ועד שנת  אותנו למקום שאני לא זוכרת

  .אותנו לירות

  

  היוםי על קורותיך מתום המלחמה ועד /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

האחראית . "לקינה:"בבית חרושת ) מחוז ולדימירסקי(לאחר המלחמה לא עלינו לארץ ואימי מצאה אותי ברוסיה  1947בשנת 

  .טאשקנט תומים שלחה אותי לאימי לאוזבקיסטאן ברכבת ולקחו אותי עד מוסקבה ומשם ברכבת עד אוזבקיסטאןעליי בבית הי

  .ואאת אחי איבדו בבקונודע לי מהן שיק 'ירצ'בצואחותי עם אימי  אחדתיהת

 ,ימוןאת בני הבכור ס 20ילדתי בגיל  ,19התחתנתי בגיל  .שנה 23לאחר חודש התחלתי לעבוד במפעל לייצור נעליים עבדתי שם 

בעלי נפטר ונאלצתי  1965שנת ב .ריטה ומרק :ילדים 2לאחר שבעלי חזר מהצבא ילדתי עוד  .שנים 3- ל את בעלי לקחו לצבאו

. במלון שנים נוספות 4חר מכן לאושנים בבנק  8עבדתי , ומרק בן שנתיים בלבד 8ריטה בת , 15כשסמיון בן  .לבדיילדים  3לגדל 

  .מבניי ונשותיהםעליתי לישראל עם שנים  1990בשנת 

כיום אני מתגוררת  .משרד לרופאי שינייםבעבדתי כטבחית שנים  11במשך ו ,דבר ראשון התחלתי לעבוד 59בגיל  עליתי לארץ

  .חיה מקצבת ביטוח לאומי,א"עם בני ונכדתי בת

  

 

  אירה טולפין  :ראיון

 2009ספטמבר , תל אביב

  


