
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

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 רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  שרמן

  :שם פרטי

  לודמילה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
              לבונץ                                 

  בלועזית
   LVONTZ                                           

 :שם נעורים

   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

                                                           לבונץ לוסיה

   בלועזית
     LVONTZ LUSYA                                          

:                     מין

 נ/ ז    
   :לידה ךתארי

18.8.1930  

     תומרסק'גורודניצה ז): מחוז, ישוב( מקום לידה

                                                              

   בלועזית
     GORODNITZA 

JITOMERSK                                                      

  :ארץ לידה

 אוקראינה

  :שם פרטי ושם נעורים של האם  נוחם, םנעו ?:של האב שם פרטי
 סוניה ברוסית סופיה

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                    :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

  תומרסק   'ז גורודניצה                 

    בלועזית
GORODNITZA 

JITOMERSK                                       

  :ארץ המגורים
  

 אוקראינה
  :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

  כיתות 3סיימתי 
   :המלחמהמקצוע לפני 

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( חמהמקומות מגורים בתקופת המל
  קירוב ויטקוב                                                                          

  
                                                                           

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

  :                                                                     מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

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

  



 

   :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה  :עליה שנת   :דרך לארץב מחנות/מקומות
  

  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  
אני הייתי הבת . במשפחה היינו שלושה ילדים. ולהגן עלי מפני צרות הם תמיד ניסו לשמור. אני הייתי הבת האהובה אצל הוריי

, למדתי בצורה מאוד טובה. מאוד אהבתי ללמוד בבית הספר. אחותי הגדולה ולאח הצעיר קראו ארקדי, ניה'ג, האמצעית

  . סיימתי שלוש כיתות לפני תחילת המלחמה

  

  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
   ):ועצותמיה למרכז ברית האווקואצ/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
. לערך 1941ברחנו אחרונים בספטמבר . אמי וסבתא שלי ברחנו מעיר מגורינו שגבל עם פולין, אני יחד עם אחי, 1941בשנת 

מאוחר יותר גיליתי שבעת יציאה . נלקחה לסייע בריפוי הלוחמים שנפצעו במלחמה 1941בת דודה שלי הייתה רופאה ובשנת 

  .י תושבים מקומיים"נרצחה ע, שכללה את בת דודה שלי, פלוגהמהעיר קייב כל ה

 
הורידו את כל הנוסעים ולקחו לאיסוף , עצרו את הרכבת', פקוטורובקה'קיבוץ ', חרקוב'בעת נסיעתנו ברכבת לאזור הנקרא 

בעת יציאה '', וורונז'באזור  החלה לחוש כאבים שהיו קשורים ללבו, אמי חלתה בעקבות האירוע והלחץ שחשה ממנו. חקלאי

אמי הלכה לבאר הקרובה לצורך שאיבת מים . מילוי מים ורחיצה, אכילה, מאוקראינה הרכבת שבה נסענו עצרה לצורך מנוחה

  .בזמן זה שמענו צפירה של רכבת שנסעה בכיוון נגדי. רחיצה ובישול, לשתייה

  

תוך כדי הריצה היא הייתה מאוד לחוצה עד . אמי נבהלה והחלה לרוץ לכיוון הרכבת בידיעה שהרכבת שלנו החלה בנסיעתה 

זאת שנעצרה והשנייה , אחת שלנו - עלתה על פסי הרכבת ומצאה את עצמה בין שתי רכבות , שמבלי שנתנה לזה את הדעת

העשן שיצא מהרכבת הידף את אמי והיא קיבלה מכה בראש מאחד הקרונות של . שנסעה בכיוון ההפוך בשיא מהירותה

רק מאוחר . אך עם פצעי ראש וגוף רבים, היא הייתה בחיים. מצאנו את אמי מעולפת, הרכבת עברהאחרי ש. הרכבת שלנו

שלושתינו נשארנו בתחנת רכבת וסבתא שלי נסעה . 'ברסובלבקס'בערב נמצא רכב שהסיע אותה לבית החולים הקרוב בשם 

לאחר מכן עלינו על רכבת . ה על מות אמילמחרת בבוקר סבתא חזרה ובישר. בכינו במהלך כל הלילה. עם אמי לבית החולים

הוא היה אדם . שם התגורר נכדה של סבתא', קירוב'נסענו לעיר . מכיוון שהרכבת שלנו המשיכה בנסיעתה בלעדינו, אחרת

מכיוון שהוא עבר ', קירוב'לא פגשנו אותו ב. לאחר סיום לימודיו במוסד להשכלה גבוהה והתייצבות כלכלית בחייו, בוגר

גם . בעיר קירוב אני ואחי נלקחנו לבית היתומים איפה ששמרו עליי ומאוד אהבו אותי האחראים עלינו .במקום אחר להתגורר

. סבתא שלי מצאה נכדה נוספת שעבדה כאחות והחלה להתגורר איתה. הילדים לקחו דוגמא מהמבוגרים ודאגו לי במיוחד

. שעסק בהכנת מנועים למטוסי קרב', קירוב'חרושת צבאי בעיר אחות לקחו לעבודה בבית . סבתא שלי נפתרה, לאחר זמן קצר

במיוחד של רופאי , מכיוון שהייתה זאת תקופה של רעב ולא היה טיפול מספיק טוב של רופאים, אחות הייתה שולחת לנו כסף

  . הכסף הזה הציל את השיניים שלי  ושל אחי ואנחנו סבלנו פחות מרעב. שיניים

  

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

  
לא למדתי במשך שנה , לאחר שעברתי אליו. לקח אותי מבית היתומים להתגורר עימו, איסק, אחרי המלחמה בן דוד שלי 

שם התקבלתי ללימודי הוראה . סק יחד עם משפחתו ואיתי עברנו לעיר אחרתאי, לאחר מכן. שלמה ושמרתי על הילדים שלו

אהבתי מאוד את העבודה כמחנכת ומורה וכך עבדתי . עם סיום הלימודים התחלתי לעבוד כמחנכת הכיתות נמוכות. במכללה

והמראה שלי דמה יותר  הייתי נמוכה וקטנטנה: מאפייני החיצוניים לא היו בולטים. במשך שנים ארוכות עד עלייתי לישראל



 

  .איסק, עם חבר של בן דוד, התחתנתי בעיר קירוב 20בגיל . לבחורה צעירה מאשר לאישה

  

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

  
. חליתי במחלת פרקינסון, לצערי. ילדיי השתלבו טוב בישראל ומרוצים מחייהם כאן. לדיםעליתי לישראל עם שני י 1991בשנת 

ואף חבל , אני מאוד אוהבת את חיי בישראל. אחותי מתגוררת איתי ועוזרת לי בחיי היומיום והקשיים המלווים את המחלה שלי

  .שלא עליתי מוקדם יותר
  

 2013דצמבר , כרמיאל: ראיון


