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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  חיה :פרטישם   ברוורמן :שם משפחה

 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

 בלועזית  סייבסקיג איתו נולדתישם משפחה 
 

  בלועזית  חיה :איתו נולדתישם פרטי 
 

:                     מין

 נקבה
  :לידה שנת

1932 
 רוסאבל :ארץ לידה בלועזית  צה`רצ:  עיר לידה

 
  ליפוב פייסיה :שם פרטי ושם נעורים של האם  סייבסקי חצקלג :של האבושם משפחה  שם פרטי

 
  בלועזית  צה`רצ :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

 
 רוסאבל :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(

  

  אסטרחאן  סטלינגרד, מיכאילובקה:  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
  

  :  תאריך השחרור אסטרחאן :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
1944  

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

 )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  צה`רצ

  

  ממתי עד מתיציין , במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

    

  :עליה שנת

  

1991 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

איתנו בבית גרו . מא עבדה במפעל ליצור סוכריותואאבא שלי היה סנדלר . 1932יצה בשנת `עיירת רצב אני נולדתי בבלארוס

   .אני היית הקטנה בין הילדים למשפחת גסייבסקי .והיו לי עוד אח ואחות גדולים ממניהורים של אבא ה גם סבתא וסבא
וד מאמינים וגם הוריי שמרו סבא וסבתא היו אנשים מא .שמרנו כשרותוידיש יברנו רק יבבית ד ,היינו משפחה יהודית מסורתית

   .שלי בהמשך כאשר גדלתי גם אפיתי מצות בבית .הורים היו אופים מצות בביתהאני זוכרת שבפסח  .מצוות

כי הגרמנים כבר לא הספקתי  'ואת כיתה ב' את כיתה אסיימתי רק  .כאשר הייתי בת שמונה 1940לבית הספר הלכתי בשנת 
אני זוכרת כאשר שיחקנו עם ילדים שכנים בחוץ כבר היו שמועות באוויר שהגרמנים יבואו ואנחנו  .ו לברוחפלשו אלינו ונאלצנ

  .זה היה מצחיק אז ,נינו ובונים תוכניות איך אנחנו נכה אותם עם מקלות וכל מני דברים כאלהיבתור ילדים היינו מדברים ב

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /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
  

הוא היה  ,ישר הגיע מעיר סברדלובסק דוד שלי יאשה. לנו ברדיו ובכריזה שהייתה בעיירהאת הבשורה על פלישת הגרמנים קב

מה שיכלנו לקחנו איתנו והתחלנו  העמסנו, אנחנו קיבלנו עגלה עם סוס .ו של אבא ולקח את סבתא וסבא איתואיש צבא אחי
עד שהגענו  ,כלום רק אנשים שבורחים -לא ראינו ערים בדרך ,בלי לעצור בותדרך ער נסנו .לברוח לכיוון מזרח הרחק מהחזית

כאשר הגענו לשם . בשנה הזו נפטרה אימא שלי ,1943היינו שם ו" רני`פימנצ"הלכנו לקולחוז משם  .יום אחד לסטלינגרד
. של ממשאנשים נחמדים והיו הם קיבלו אותנו טוב מאוד  ,קוזקים שלזה היה קולחוז " קוזקים"חילקו אותנו בבתים של  תחילה

הם אנשים כמונו ואת ? אימא איפה הקרניים שלהם"ילד של אותה אישה שקיבלה אותנו בביתה שאל אותה האני זוכרת ש

  .לכל החייםאת דבריו זכרתי " אמרת שליהודים יש קרניים
ראיתי עם  1943בשנת  .הייתה להם פרה והם נתנו לנו חלב וכל מה שהיה להם נתנו גם לנו ,חיינו עם קוזקים בידידות רבה
 ,ראותהיא אמרה לי מה ל? אמרתי לה בואי נראה מה זה הם זורקים. פצצות ותנופל בטן המטוסאחותי מטוסים גרמנים טסים ו

אימא שלי עבדה בקולחוז עם . אז התחילו לפנות את הקולחוזו יםרובקהגרמנים כבר היו  .התחלנו לברוחאז ו ,אלה פצצות
 העדרלקחה את אחותי והלכה איתה לפנות את  היא. אותם לגדה המזרחית של נהר וולגה עבירהה צריכה להייתים ועזים ושכב

אנשי הקולחוז נתנו לי ולאחי שני שוורים  .תגייס והיה בחזיתהאבא כבר  ,אני עם אחי נשארנו לבד .על מעבר שהיה על הנהר
לא ! זה היה נורא ,יריות כדורים שורקיםוקרבות היו  גם שםשהסתתרנו ביער  .בדרך הפציצו אותנווואנחנו התחלנו לברוח 

את  .אבל אחרי שהפצצות נרגעו מצאנו אחד את השני ,בלגןהאחי והוא לא ידע איפה אני בגלל כל הפצצות ו תי איפהידע
  .רתם אותם לעגלהו אז אחי ראה איזה עדר ולקח משם שני שווריםו ,שוורים כבר לא מצאנוה

 ,מישה"אמרתי לאחי ו פגשנו חיילים בדרך. נסענו אבל לאן לנסוע לא ידענו .ת בדרךהפצצו ושוב היו עגלה ונסענוהעליתי על 

הם אמרו לנו  ,היו חיילים רוסים והחיילים התקרבו אלינו ראינו שאל כאשר ".תבדוק יש להם רובים ,יכול להיות שאלו גרמנים
לגה איפה שהיה מעבר לגדה הסתובבנו וחזרנו אל נהר וו! שר אל הגרמניםיאתם מתקדמים  ,תחזרו! ?לאן אתם נוסעים

בסוף  .בכינו מאוד כי ידענו שאימא יכלה להיות שם עם אחותי .אנשים שהיו עליו נהרגוהמעבר הופצץ וההמזרחית וראינו ש
  .אנשים עזרו לנו לחצות את הנהר ובצד השני פגשנו את אימא ואת אחותי

יום אחד  .לבד בביתנשארתי ותי גם עבדו ואני מא ואחא ,חנת קמחטמשם נסענו לקולחוז מכאילובקה שם אחי התחיל לעבוד ב
יצור שריון ים מפעלים לשיש , רוצה לעבור לעיר אסטרחאןמא האם היא שאלה את אש הם חזרו מעבודה ואיתם אישה אחת

לאסטרחאן  נסענו .מא הסכימהא, שלח לחזיתילא יהוא אם יעבוד שם לא יגייסו אותו לצבא וכי אחי לזה טוב לצרכים צבאים ו

. עם פלדהמא עבדה קשה מאוד וא ,שם בעבודות חשמל וי ואחותי עבדאח. גם אחיומא ואחותי התקבלו לעבוד במפעל אשם 
נפלתי מהרעב וחוסר תזונה וקיבלתי חבלות קשות ברגליים  ,אחדלי קרה באסטרחאן מקרה  .גרם לאדם 300קיבלנו מנת לחם 

בדק אותי ואמר שהוא רוצה שאימא הביאה רופא  .כך גם היו לי פצעים בידייםאחר  ,אימא דאגה מאוד. לא יכולתי ללכתעד ש
  .אחרת אני לא אחלים ,החלפת דםלעשות לי 
אישה ה. אימא ענתה שכן "?את גברת גסייבסקי"האישה שאלה . לה אימא פתחהודפקה אישה בדלת שלנו  1943בפברואר 

הוא היה בצורת משולש  ,המכתב היה בלי מעטפה .ילו לא פתחה אותואת המכתב ואפ אימא לקחה ,נתנה לאימא שלי מכתב
אפילו לא קראה  היאלכן  -של אבא והמכתב היה כתוב בכתב אחר אימא הכירה היטב את הכתב .ואפשר היה לראות את הכתב

ו ניסולקחו אותה לשם , דנו בית חוליםיהיה לי .שהוא נהרג כךהודעה על  והיא חשבה שז ,הכרהאת הבדה ימה כתוב בו וא
ביד  עכן היה מאבא שלי אבל הוא נפצאבסוף התברר שהמכתב  .אני לא ידעתי על כך לא אמרו לי. ה אבל היא נפטרהבלטפל 

   .שהו אחר כתב בהכתבה שלוימוולכן לא היה יכול לכתוב את המכתב ימין 
לא אמרו עדיין באותו זמן אבל  ,חלמתיההם טיפלו בי אני  ,בעל ואישה ,ת נתנו אותי לטיפול אצל בני זוגיוהרשו פו של דברבסו

  .לקחת אותייחד עם אבא בתחלים היא תבוא  וכאשר, םבמצב קשה והיא בבית חולי היאאמרו לי שרק  - לי שאימא נפטרה



 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

אבא שלי חזר ומצא את אחותי ואת אחי והם אמרו לו שאני נמצאת בבית ילדים שניהלו  1944בשנת ו ,כך שנתיים הייתי שם

 ,עניתי שכן? אותי האם אני זוכרת את אבא שלי ואם אני יכולה לזהות אותו אלולי וש ראויום אחד ק .בעל ואישה שלקחו אותי
 ,שמועות תמיד יש. זה אבא לא אמר לי שאימה נפטרהאבל גם בשלב ה ,ראה אותי ובכה מאוד ,הוא הגיע לקחת אותיונפגשנו 

מנהל בית הגיע ו ,אני בכיתי מאוד "אימא שלך נפטרה ,כולם משקרים אותך"וילד אחד שמע שאימא שלי מתה ואמר לי 

 הוא היהוהיד שלו לא תפקדה  ,כאשר אבא לקח אותי הוא היה פצוע ."לך חיהשאימא  ,אל תאמיני לאף אחד"היתומים ואמר לי 
אימא  ,אל תבכי"וכאשר הגענו הביתה הוא אמר לי  ,מישהורוזה אחיי הוא הרגיע אותי כל הדרך שבבית מחכים לי  .צולע

   .ינו וצעקנו אבל בסוף חזרנו לשגרהבכ". נפטרה
אבא היה מוכר בעיירה ואישה אחת בשם  .הפציצו אותו כי ו כבר לא היהנצה אבל הבית של`חזרנו לבלורוסיה לרצ 1945בשנת 

אנחנו נכנסנו לחצי וחצי היה גמור וחצי לא  ,הבית שלה היה בנוי לא עד הסוף". אל תדאג יש לי בית"אמרה לו לכה קהנסקי ב

הם מכרו את הבית וקנו ואישה הזו האבא התחתן עם  ,חיינו לא הרבה זמן שםונו על מיטות צרפתיות יש .שהיה לא מוכן עדיין
 ,תגייס לצבא ושם קרתה לו תאונהה אחיולעיר אחרת  האחותי נסע ,פרתתובוד במפעל כעאחרי כמה זמן התחלתי ל .אחרבית 

   .ליות ונפטרכהוא נפגע ב
בלכה  ".ני כבר לא יכול לחיות איתהא. ואני רוצה להתגרש מבלכה ,קחי חופשה וסעי לרוזה אחותך" אחד אבא אמר לי יום

אבא מאוד דאג לי  .ליאחותי עזבה כל הנטל עבר ואחרי שא אני ואחותי היינו כמו משרתות ,הייתה מאוד לא נחמדה כלפינו
 אשתו של דוד שלי אחיו של אבאהייתה מי שפגש אותי בתחנת רכבת ונסעתי לאחותי  .אישה הזוהובגלל זה החליט להתגרש מ

 נשארתי אצל דודהולא היה לי איפה לישון שם  .גרה בדירה קטנהואחותי כבר הייתה נשוא עם ילד קטן . האחותי נסעאליו ש

  .ואמרו לי שיש חתן בשבילי ,קיבלו אותי טוב מאוד ,י מברק לאבא שהגעתישלחת. ליש
דודה עם הפגשנו את בנה של כבר רק יצאנו למרכז העיר וו ,התלבשתיואמרתי טוב , "תלבשי ונצא לעירת"אשתו של דוד אמרה 

בספטמבר היה לי  14ב". י שתכירואכד ,וולודיה תראה זאת אחיינית שלי"דודה אמרה . שלו ואיתם עוד בחור בשם וולודיה חבר
את מתנה בלי  איהב ,גיע בערב יום ההולדת שליהובאמת  הוא אמר שיבוא ,יא אמרה לו שיבוא והוא מוזמןהיום הולדת ו

בלילה ודודה  12טיילנו עד מאוחר כבר היה . ואנחנו יצאנו ביחד ,בושם הכי טוב באותם הזמניםה - "מוסקבה אדומה"בושם ה

בהתחלה הוא לא מצא חן בעיני למרות שהוא להפך מאוד התלהב  .ל הביתגדר שהה אותנו פתאום ליד תהתחילה לדאוג  ורא
איזה "היא אמרה ו ,אמרתי לה שהוא נראה לי זקן? דודה שאלה אותי איך היה ,עמדנו קצת ליד הבית דיברנו והוא הלך. ממני

 ,תיישבנו על ספסל בפארקהויצאנו לטייל  ,שובלמחרת הוא בא " אל תדאגי את תתרגלי אליו ,שנים 4הוא גדול ממך ב ?זקן
נשלח "הוא אמר  ,"בסדר אבל אני צריכה להודיע לאבא שלי"אמרתי לו ". רוצה שתישארי איתי ואנחנו נתחתן אני"והוא אומר לי 

אחרי ארבע ו ,שניהבמפגש זה כבר היה , חזרתי לדודה שלי ואמרתי לה שהוא הציע לי נישואים ."בסדר הלו מברק וכך יהי
  .וכך גרנו עד שעלינו לארץ,השכרנו בית ואחר כך קנינו בית קטן. 1957עוד בת בו 1953בה לנו בת נולד. חודשים התחתנו

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

פה היה לבעלי בן דוד והוא כל הזמן אמר לנו לעלות לארץ וכאשר  .לעפולהישר  ,בית ועלינו לארץאת המכרנו  1991בשנת 
מטפלת כאני עבדתי בארץ  .קיבלנו את הדירה הזאת דירת הוסטל ועד עכשיו אני פהחיינו שם עד ש ,עלינו הוא השכיר לנו דירה

  .זהו הסיפור שליו ,יום ארבע נכדיםכיש לי ות שלי נשואות בנוה .לי לא עבד כי כבר היה בגיל פנסיהבעו
צריך לנשק את , יהודיהעם הזה המקום של  כאןשאני פה כי מכך מאוד מרוצה  ,רוצה לסיים בזה שברוך השם שאני בארץאני 

  .האדמה הזאת

  
  
  

 וק'ניקולאי מקובייצ: ראיון
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