
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלת

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. 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

   :שם משפחה

  חרם

   :שם פרטי

  מריה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, ינה נוגעת אלייךבמידה והשאלה א                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  חרם

                                              בלועזית
  

Haram 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  מריה

   בלועזית
 Maria                                         

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

1927 
  :  עיר לידה

  סלאוויטא

       בלועזית
 Slavuta                                          

  :ארץ לידה

 אוקראינה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  פאיבל חרם 

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 איטה קוטל 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  סלאוויטא

   בלועזית
Slavuta 

  :ארץ המגורים

 אוקראינה 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  יסודי

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה

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

  

   :  ורים בתקופת המלחמהמקומות מג
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       מחוז נובוסיבירסק , מחוז רוסטוב
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                   

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1991 

  ציין את שמה, מידה ועלית באנייהב

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

, י רעיהאחות, הבכורהאני , איטהי אמ, פאיבלאבי : חמש נפשותגרנו בבית . באוקראינהש סלאוויטאבעיר  1927נולדתי בשנת 
. אני זוכרת שהיה רעב קשה בתקופה זו. חגגנו את חגי ישראל. יתה עקרת ביתה יאמ, אבי עבד כסוחר. גניהואחותי הקטנה 

למדתי בבית הספר אוקראיני . המלחמהנשארו עד פרוץ שם קיבלנו חדר אצל סבתא ו, סלאוויטאעד שחזרנו חזרה ל למכרנו הכו

  .הלכתי לכל חוג אפשרי שהיה, יתי מצטיינתיה. שנות לימוד חמשוסיימתי 
  

  ורותיך בזמן המלחמה י על ק/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

היו לנו ". !הגרמנים מגיעים ,תברחו" :צעקו לנו .דפיקות חזקות בחלוןו נשמע 1941יולי בשנת ב 2-ביולי לבין ה 1- שבין הבלילה 

 תשעההיינו על כרכרה . חודש וחצי נמשכה הנסיעה. העמסנו עליה מה שהספקנו ומהר עזבנו את המקום, שני סוסים וכרכרה

הנסיעה היו הרבה  מהלךב .כל מה שהיה לנו חשוב זה רק לשים את הראש. דירוב חוות סוסיםב, בדרך ישנו בקולחוז .אנשים

הגשר . כל מי שהיה על הגשר נהרג. הפגיזו אותו מטוסים גרמניםכשפתאום , "קאניב" הספקנו לעבור את גשר ,למזלינו. הפגזות

  .עד שהנאצים התקרבו לאזור, שם עבדנו בחקלאות כחודש וחצי, המשכנו בנסיעה והגענו לקולחוז במחוז רוסטוב. נהרס לחלוטין

כשהגענו למחוז נובוסיבירסק גרנו במחנה של  .ירד עלינו גשם ובקושי יצאנו מזה, נסענו בקרון פתוח. כיוון רוסיהברחנו ברכבת ל
אני זוכרת שאני ואימא היינו אוספות עצים ביער . בינסק לעיר פלסטאלי'המשכנו ברכבת למחוז צ. ללא עבודה וללא מזון סובייטים

ולקח  לא טוב מצבנוראה ש, לבקר אותנו הגיע כשאבי. בינסקאלי'בצ 254אי מספר אבי נשלח למפעל צב. וסוחבות אותם על הגב

   . סבתי נפטרה מקור, קיבלנו צריף ממנהל העבודה של אבי .שעות רבות במשך עבדתי במפעל צבאיו 14הייתי בת . אותנו איתו
       

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, יתההשחרור וחזרתך הב(

עבדתי . ר לימודי תיכון התקבלתי למכללה אוקראינית לחינוךלאח, ואני חזרתי לבית הספר 1945לעיר הולדתי בנובמבר  חזרנו

התקבלתי  1953- ב. ללמד בבית ספר אוקראיני והמשכתי לימודיי סיימתי את 1950- ב .ספר אוקראיניבתור מורה בבית 

עבדתי  .ואזרחות, גיאוגרפיה, שיעורים בהיסטוריה, התחלתי ללמד בבית הספר רוסי, אחרי שסיימתי .וילנהסיטה רוסית בלאוניבר
  .התחתנתי עם איזיה גולדשטיין 1955- ב .ושנה במלחמה במפעל צבאי, שנה 35ל עבדתי בבית ספר וסך הכ, שנה 23שם 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, התחושותיך בעת עלייתך ארצ(

  ):הבאים

עלי נפטר ב .אהבתי ללכת לאולפן לעברית. ומאוחר יותר עברנו להתגורר בכרמיאל נשרבתחילה גרנו ב, עלינו לארץ 1991 בשנת

עם בתי ו אני גרה עםכיום . יבגני הבכור ומרינה הצעירה משניהם ושישה נכדים, יש לי שני ילדים .כשנתיים לאחר שעלינו ארצה
  .משפחתה

  

 

  כרמיאל, סימיון בלומברג :ראיון

  2013יולי  


