"ְלדֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים .המידע על
קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים
המרכיב את התמונה הרחבה .לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית ,מחקרית וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר
אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון  60שנה למדינת ישראל.
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי נכון להיום
שם פרטי :סווטלנה )אורלי(

שם משפחה :גרינשטיין

פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
שמות ומקומות יש לרשום בדפוס -גם בלועזית במקומות המסומנים

שם משפחה
לפני המלחמה :גרינשטיין
בלועזית
שם פרטי
|Svetlana
לפני המלחמה :סווטלנה
בלועזית
מקום לידה
|Babrosik
)ישוב ,מחוז( :בברוסיק
שם פרטי ושם
שם פרטי
נעורים של האם :חנה גרונט
של האב :נחום
שם נעורים
שם פרטי של האישה/הבעל
של האישה:
)אם נשוי/נשואה לפני המלחמה(:
ארץ מקום
בלועזית
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
המגורים :בלרוס
|Babrosik
)ישוב ,מחוז( :בברוסיק
מקצוע לפני
השכלה/תואר אקדמי
המלחמה:
לפני המלחמה:
מקומות מגורים בזמן מלחמה
)ישוב ,מחוז ,ארץ( :בברוסיק ,כפרים מסביב לסראטוב
בלועזית

| Greenstein

שם נעורים:
גרינשטיין
תאריך
מין:
לידה_ 5|11|1940
נ
ארץ לידה:
בלרוס

האם היית בגטאות? אילו?
לא
האם היית במחנות? אילו?
לא
מקום השחרור
כפרים מסביב לסארטוב
האם שהית במחנה
עקורים? איזה?
מקומות/מחנות
בדרך לארץ:

תאריך השחרור _|_ _|_ _
לאן הלכת/חזרת לאחר
השחרור )ציין מקום(? בברויסק
שם
שנת
האנייה:
העליה1991:

נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)נקודות להתייחסות :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:
אבא היה עיתונאי ועורך עיתון בעיר בברוסיק .בהשכלתו היה פילוסוף ,אדם בעל אופקים רחבים.
ב 1937-נשלח לכלא ע"י סטלין עקב תפקידו הציבורי מחשש שיעביר ביקורת על הממשלה.
השתחרר ב ,1939-שנה לאחר מכן גויס ונפל בקרבות מסביב ללניגראד.
אמא נולדה בוארשה והייתה פסנתרנית לפני ואחרי המלחמה ,ניהלה את הרקונסרבטיון בברוסיק.
אחותי נולדה ב 1933-ואני נולדתי ב1940-

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)נקודות להתייחסות :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,מסתור או זהות בדויה ושם בדוי ,פעילות
ותפקידים ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,השחרור וחזרה
הביתה; האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי סייע משמעותית להצלתך; בריחה/הגירה מאונס ,פינוי/אווקואציה
למרכז ברה"מ(:
ביולי  1941ברחנו לתוך עומק רוסיה בעקבות התקדמות הצבא הגרמני.
הדרך לסאראטב הייתה מאוד קשה ולא לקחנו איתנו כלום.
הספקנו לעלות על הרכבת האחרונה ,הרכבת הייתה כל כך עמוס שאבא היה צריך לדחוף את אמא בכוח לרכבת ואותי ואת אחותי
הכניסו דרך החלונות.
הרכבת הופצצה ללא הפסקה ממטוסים ,מספר פעמים הרכבת עצרה והיינו צריכים לשכב לצידי המסילה עד שרעש המטוסים נפסק
וההתקפה הסתיימה.
כשהגענו לכפרים מסביב לסארטוב ,גרנו עם זוג זקנים ,לא היה מה לאכול והרעב היה קשה מאוד.
באותו זמן ,אמא עבדה בגן בתור רואה חשבון.
לא היינו מצוידים לחורף כמו שצריך ,אספנו משכנים וממשפחתו של אבי ששלחו לנו בגדים ממוסקבה.
לאחר סוף המלחמה ,אמא קיבלה מכתב מהקונסרבטיון בברוסיק שביקש ממנה לחזור ולנהל את המוסד.

נא ספר/י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה
)נקודות להתייחסות :בריחה ,העפלה וקליטה(:
בגיל  10נשלחתי לאקדמיה בלנינגרד ללמוד פסנתר.
המשכתי ללימודים מתקדמים וסיימתי דוקטורט במוזיקה.
ב 1963-התחתנתי וב 1964-קיבלתי עבודה בקונסרבטיון במינסק ,שם עבדתי עד שנת  1991שעליתי לארץ.
עליתי עם בעלי ובני בן ה 14-בזמנו.

נא ספר/י על חייך בארץ
)נקודות להתייחסות :לימודים ,תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה ,דורות המשך
וכו'(:
עליתי לארץ ב,1991-
הייתי מעט זמן באולפן ולאחר מכן התחלתי ללמד באקדמיה למוסיקה בירושלים.
כיום אני עדיין עובדת באותו מקום.

