
 

  "ְ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

  לויטיו :שם משפחה

  

  לב :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אינה נוגעת אלייךבמידה והשאלה                                   

            לברטק :איתו נולדתישם משפחה 

  

                                             Levetin בלועזית
  
 

  לב :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Lev בלועזית
                                          

:                     מין

 
   :לידהשנת 

 
  גייסין:  עיר לידה

  

      Gaysin בלועזית

                                           

  אוקראינה :ארץ לידה

 
  יצחק :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  שפרה ורנקובה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                  ניזהין: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

 Nizhyn בלועזית
 

  אוקראינה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

 'כיתה ה

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

   סיביר -פלאסורחוריה, אלטאר:  חמהמקומות מגורים בתקופת המל
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                   

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                   יה'אווחואצ :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  3/1944:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ניזהין

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1922 

  ציין את שמה, באנייה במידה ועלית

  



 

  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

  

ואמי לא עבדה ונשארה בבית , אבי עבד במפעל לנעליים. גרתי עם הוריי ואחי הקטן. ה'באזור ורנרצ יסיןיגבעיר  1928נולדתי ב

אני כילד . 'ג- 'היא למדה הוראה ללימוד בבית ספר יסודי לכיתות א, בזמנה אמא כבר סיימה את הגימנסיה. לטפל במשפחה

  . שלוש שנים בבית ספר מוזיקאי ולמדתי לנגן על כינור הלכתי לגן ילדים יהודי ולאחר מכן למדתי

הנאצים הרגו . כשהתחילה המלחמה ניזהיןדודי ודודתי היו מאוד מבוגרים ונשארו מאחור ב. כשהתחילה המלחמה 13הייתי בן 

ברנו באזור בדרך חזרה ע. היה קרב גדול ולכן אבי החליט שנחזורליד מוסקבה . סיהלאאני ומשפחתי החלטנו לברוח . אותם

נסענו  ,ביחד עם אנשים נוספים מהקולחוז ,יד העיר חראקוב ואנחנואחר כך היה קרב גדול ל. וף החורףוורונאזי ושם נשארנו עד ס

, עם קרונות פתוחים ,לקחנו רכבת המיועדת להעברת סחורותמשם . באמצעות סוסים דרך נהר דון לתחנת רכבת למרכז רוסיה

  .בדרך לסיביר תפס מחלה קשה ונפטר 4היה בערך בן אחי ש 1941ב. אלטאי איתה נסענו לסיביר לאזורו

 50גם שם היה קשה בגלל שסבלנו בקור של  ,ברוסיהגרנו  1944עד מרץ  1942מאוקטובר . הדרך שלנו הייתה מפחידה ונוראית

לפי הוראת  ,1944במרץ . אויספר מקומי אך לא יכולתי ללמוד כראני הלכתי לבית . ובנוסף היה רעב גדול מתחת לאפס מעלות

התחילו להחזיר את הדירות  על מנת שנוכל לחזור הנפיקו לנו אישורים מיוחדים ובאותה תקופה .ניזהיןלחזרנו  ,הממשלה

  .אני מעדיף לא להיזכר כי זה קשה ומלא סבל, כואב לי להיזכר בכל הסיפור הזה. לבעליהן המקוריים

  

    היוםועד י על קורותיך מתום המלחמה /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

  

דודתי ודודי עלו . שם לארץלמעשה ברחנו מו וסכנת חיים לגור שם היה מפחיד כי הייתה אנטישמיות. גרנו בקייבאחרי המלחמה 

אני עם אשתי ובתי עם , 1992נואר עלינו לארץ בי. הם היו חלוצים בארץ עוד לפני שבנו את תל אביב, 1925לארץ כבר בשנת 

  .דודי פגש אותנו כשעלינו לארץ ובתחילת דרכינו עזר לנו להסתדר. שני ילדיה

אני עבדתי כמעט עשר שנים בתור . בתי הלכה לעבוד בחנות נעליים. והילדים שלה, בתי, אני עם אשתי, גרנו כולנו יחד בשדרות

. 63הייתי אז בן ', אני ובתי סיימנו ללמוד באולפן א. בבית ולא עבדה אשתי נשארה. מה שהיה המקצוע שלי, תופר - סנדלר

. כיום אני סובל מזה שאני לא יודעת עברית בצורה טובהו ולא היה לי זמן ללכת ללמוד עבריתחשבתי על הצורך שלי לעבוד 

 ,מחשביםה בתחום בצבא איש קבעהנכד שלי  .אנחנו גרים כולם ביחד כיום. לי התקשורת עם התושבים שנולדו בארץ החסר

מודה על כך שיש במוסך חוץ קצת פחות ממשרדה מלאה ו  אני עובד בתור שומר. הנכדה שלי סיימה תואר ראשון במנהל עסקים

  .לי עבודה בגילי

  

 

  אלה בולגחובה :ראיון

  2009יולי , תל אביב


