
 

  "ְ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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  מרה  נסקייפירט

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Nelik נליק  נליק 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   זיתבלוע

 1934 נ / ז             
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Odessa אוקראינה  אודסה 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 ליזה   נחמן-נאום 
  ):  הנשואה לפני המלחמ/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

      Odessa     אוקראינה  אודסה  
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

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

 מגניטוגורסק
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  ך השחרורתארי
  

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1991   
  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)ארגוןחברות ב, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

 שהבית לא היה יהודי באופיו בתור ילדה קטנה אני זוכרת. דוד וסבא וסבתא, גרתי עם שני הוריי. נולדתי באודסה כבת יחידה
אני לא זוכרת הרבה מהילדות . גם החברים של אבא וסבא היו יהודים). אני זוכרת שכנה בשם פייגין (נוהיו יהודים בסביבתאבל 

  . לא זוכרת יחס מיוחד ליהודים או התעסקות בדתם של אנשים, שלפני 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
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

ד כל המבוגרים כמובן מאו. )ה'דאצ(קיץ הבבית אז  המשפחה בילתה .הייתי בת שבע. 22.6כאשר המלחמה החלה בתאריך 
  . ילך סוף סוף למלחמה ויהיה גיבור, שהיה חייל מילואים במולדובה, אך אני זוכרת ששמחתי שאבי, דאגו ונבהלו

בו הייתה שייכת למכון טחינת הקמח שאת חפצינו על עגלה רתומה לשני סוסים שמנו .  התחלנו לברוח מאודסה ברגל8.8.41-ב
הלכנו בדרך מלאה בפליטים עד שהתקרבנו לעיר שנקראת  .אני זוכרת שהולבשתי במעיל חורפי חם וסבלתי מחום .עבד סבא
ומעל ,  נסענו דרך ערבות.מניקלייב לחרסוןהמשאיות יצאו .  מסבא וסבתאנפרדנומשאית אספה את הילדים והנשים ו. ניקלייב

כל ההורים היו משתטחים על רצפת המשאית וכל הילדים . מקלעיםמעלינו מידי פעם הנמיכו טוס וירו שראשינו חגו מפציצים 
אני זוכרת את כובע העור , נואני זוכרת בבירור טייס אחד שהנמיך טוס מעל המשאית של. הרימו את הראשים לראות מה קורה

  .בחר שלא לירות,  מסיבה כל שהיא.שצחקכהחום שמחובר למשקפי רוח ואת שיניו הלבנות 
מטוסי קרב החלו לירות על שעלינו על הקרון  ברגע .מזרחהשנסעו ת הרכבת בחרסון עלינו על קרונות בקר כאשר הגענו לתחנ

י נשים עם ארבעה ילדים כל תאני זוכרת ש.  למחסה אליו נדחסו כל האנשים שנסו על חייהםנוימי תפסה אותי וקפצא. הרכבת
ו נברגע זה הופצץ הקרון ממנו ברח. שני ילדים נוספים שאבדושתיהן מחפשות , אחד בכל יד ועוד שניים מחזיקים בשמלה, אחד

אני זוכרת שהצצתי וראיתי אדם על . ניסיונות חילוץ ותוהו ובוהו, צעקות–התחנה התמלאה בפצועים והרוגים . בניין התחנהגם ו
ים שוב המטוסים  ובשלב מסו,הרכבת החלה לנסוע מזרחה נסיעה ארוכהלבסוף . אלונקה שמעוצמת הפיצוץ נפער חור בגבו

רוב הנוסעים רצו להתחבא בשיחים שהיו בקרבת מקום אך אימא השתטחה עמי בשוחה . הפציצו ואנשים החלו לברוח ממנה
 ברגע שנגמרה ההפצצה . יוריםםפחדתי וביקשתי מאימא לרוץ אל השיחים אך היא לא הסכימה כי ידעה שגם ש. ליד המסילה

 במרחק כמה מאות מטרים דרכתי על .חלתי ללכת לאורך המסילהתוה "ת היטלרהולכת לבקר א"שאני בכעס  אמי לתיאמר
מיד רצה היא  . קראתי לאימא לעזרה,ראשאת הברגע שהצלחתי להוציא  .ת טובענייצהדבר שנראה שלולית אך התברר כב

נשכב על הבטן הוא  .ועברנרץ לוסטודנט שהיה על הרכבת לעזרתנו הגיע ש עד נואבקשתינו נ .ע בעצמהוטבהחלה לו, לעזור לי
לחמה וגם  שם שהינו בתקופת המ,וגורסקבעיר מגניטירדנו  ו,לאורלשנסעה רכבת חזרנו ל. לאימא וחילץ את שתינו הושיט ידו

   .בבית הספרשם למדתי .1943-1948אחריה בשנים 
  .סטארויה רוסהאבי נהרג במלחמה ליד העיר 

  

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

   . חזרנו לאודסה1948בשנת 
  . התחתנתי ועבדתי בבית הספר כמורה, סיימתי את לימודיי באוניברסיטהשם ,  חזרתי למגניטוגורסק1952ובשנת 

  .  ונשארתי לבד עם שלושה ילדיםי נפטר בעל1988ת בשנ.  נולדה לי בת נוספת1971נולדו לי שני ילדים ובשנת 
  

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

לפעמים ות עבדתי כמטפל. ןא בבאר שבע במשך ארבע שנים בקרוונוגר.  בעלה ונכדתי,תיב עליתי לארץ עם 1991בשנת 
  . עלה בני הצעיר2003- ובבכורה עלתה משפחתה של בתי ה1998 -ב. מקום מגוריםגם העבודה כללה 

 נכדי 2011בקיץ ו נכדה אחרת לומדת באוניברסיטה ,אחד נשאר בצבא קבענכד  .כיום יש לי שישה נכדים שהשתחררו מהצבא
  . תגייס לצבאהצעיר ה

  . וד אוהבת את ארץ ישראלמטפלת ואני מאעם כיום אני גרה בהוסטל 
  

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



