
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  מוגילבסקי :שם משפחה
  

  מניה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

         מוגילבסקי:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Mogilevski בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Mania בלועזית                                                       מניה :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :ידהל תאריך
8.10.1922  

   ארול ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

 Arul בלועזית
                                                           

  רוסיה :ארץ לידה
 

  קיןפאינה פרונ :שם פרטי ושם נעורים של האם  משה :של האב שם פרטי
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                         ארול: לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   
  רוסיה :ארץ המגורים                                     Arul    בלועזית 

  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  עשר כיתות: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

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

                                       
                                                                           

  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      ו ומתיאיל? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

  ארול ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /ן עברתלא ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים

  
  

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1992 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  וף ראשוןנא לכתוב בג                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
. שרתי וציירתי, ניגנתי על פסנתר, למדתי בבית ספר למוזיקה .גרתי עם הוריי ואחי התאום לב, בעיר ארול 1922נולדתי בשנת 

אחרי שאבי . או אותו להורג עם עוד מספר אנשיםעצרו את אבי כאויב המדינה והוצי 1938בשנת  לו ואבי ניגן בכינור'אחי ניגן בצ
  .ר"מ 18קיבלנו חדר בגודל ו ,אחר כך בית המשפט פסק שנקבל דירה. ונאלצנו לגור במרתףנעצר נזרקנו מהדירה 

  
  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/ת בבריחההשתתפו, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 
אמי הייתה מאושפזת בבית . אך נעלם ועד היום לא ידוע עליו דבר, אחי ברח ממקום מגורינו עם בחורים נוספים והלך להילחם

, אחר כך נסעתי עם אמי בקרונות בקר לעיר סוליקנסק. ואני עבדתי בניקיון בבית החולים ועזרתי לחולים ולפצועים, חולים

חיפשה תפוחי אמי . גרם לחם 200כל אחד קיבל . לאנשים שגרו איתנו היו כינים, תף מלוכלךשיכנו אותנו במר. לעבוד במפעל
  .בגדיי היו מלאים חוריםו ,בסמרטוטיםנאלצתי לעטוף את הנעליים . אדמה בגינות הסמוכות

  .1944עבדתי במפעל עד שנת . ובות שהרגו רבים מן העובדיםוהיו שריפות לעיתים קר, במפעל בו עבדנו ייצרו עופרת

  

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

ועברתי , אחרי שאמי נפטרה ממחלת כבד זרקו אותי מהדירה. בדירת גג והשתכנו, החלטנו אני ואמי לחזור לארול 1944בשנת 
השארתי , כשגדלה קצת. ילדתי בת וחינכתי אותה לבד. שלא רצה להתחתן, נפגשתי אז עם בחור רוסי. לגור בדירת גג אחרת

אז פגשתי מנהל . וחזרתי לקחת את בתי, רה בריגה ועבדתי בכל עבודה אפשריתי דימצאת. אותה בגן והלכתי לחפש דירה
בתי גדלה וקיבלה תואר של מהנדסת . קיבלתי תואר בתחום המסחר באוניברסיטת מוסקבה. עבודה שהציע לי לעבוד אצלו

בגרוזיה בשנת  כשהתחילה מלחמה. ת בגרוזיהששיר, בעלה של בתי הוא איש צבא .ועבדה כמרצה באוניברסיטה, כימיה
  .היא ובעלה ברחו ללטביה 1990

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
עבדתי  2003עד שנת . ומיד התחלתי לקבל פנסיה, כשהגענו 70הייתי בת . הגענו ארצה ושכרנו דירה באשדוד 1992בשנת 

  .קיבלתי הוסטל 2003בשנת . נסעתי בכל הארץ והדרכתי תיירים, קלאב- כסוכנת נסיעות בסוכנות מטרו
  .אישה מאושרתאני מחשיבה את עצמי . ויש לו בת שמנהל עסק, 30כיום יש לי נכד בן 

  
  
  

  דינה גלוחובסקי: ראיון

  2009ספטמבר . אשדוד
  

  אלינה נאור: עריכה
  

 


