
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  גולדין :שם משפחה
  

  דשה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

         דרבקין:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Drabkin בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                      דשה   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Dasha בלועזית
נ / ז                                         

 3.2.1935 :לידה תאריך

 בלועזית
Dnepropetrovsk 

  פרופטרובסקידנ  ): מחוז, ישוב( מקום לידה  אוקראינה :ארץ לידה
                                                               

                                    
  )חיים(יפים  :של האב שם פרטי  שרה גבילב :האםשם פרטי ושם נעורים של 

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

   
                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  אוקראינה :ארץ המגורים                          בלועזית 

                     
 

 : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

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

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?       אילו ומתי?האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1993 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  

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


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  וף ראשוןנא לכתוב בג                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

אבי היה חצוצרן . 8- ומריה בת ה13-הייתי הבת השלישית אחרי אחותי חנה לאה בת ה. נולדתי באוקראינה להוריי חיים ושרה
במהלך משחק . מספר שנים לפני שנולדתי להוריי היה בן. סך הכול חיינו במצב כלכלי טוב. בתזמורת ואמי עבדה בעבודות מזדמנות

עקב אירוע זה אחי . אסור לגעתהיה ביהודים והרי .  שהיו סביבו ברחוב לא סייעו לו כיוון שהיה יהודיאך אנשים, החל לעלות באש
  .כך אני נולדתי.  החליטו לנסות ולהביא עוד בן,שלא יכלו לשאת את כאב האובדן, והוריי, נפטר

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, ות מוותמחנות וצעד, 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 
. ואכן עזבנו הכול ויצאנו אל הלא נודע.  החליטה שצריך לברוח כמה שיותר רחוק מהכיבוש הנאצי המתקדם משפחתי1941בשנת 

אך , משפחתי חשבה שהגרמנים לא יגיעו לשם. ובאוניה האחרונה הצלחנו לעבור את הנהר ולהגיע לרוסטוב, הגענו לנהר הדנייפר
בשלב זה אחותי . אבי עבד שם באורווה, גרנו בבית עם שדה גדולאנחנו . כעבור כמה ימים הגרמנים הגיעו וכבשו את רוסטוב

.  עם עוד כמה אנשיםהיא הושלכה לבאר. נתפסה ונעצרה, במהלך שהותה בצבא. הגדולה חנה לאה התגייסה לצבא ולחמה בגרמנים
. ידעו שהיא יהודיהשלא , נקו'כתוצאה מהאירוע היא החליטה לשנות שמה לאליזבת קרבצ. בדרך נס היא הצליחה להחלץ מהבאר

ושוב , שוב הגרמנים כבשו את רוסטוב, וסטוב נכבשה מהגרמנים על ידי הרוסיםר .תה לארץ והחליטה לשמור עליובשם זה גם על
במהלך המלחמה הגרמנים . רק משפחתי שרדה,  משפחות יהודיות20 באזור שבו שהינו ברוסטוב היו .וכך מספר פעמים, הרוסים

למשל האחראי על משלוחי . אך כל פעם מישהו אחר הציל אותנו, )שמעו שיש משפחה יהודית(אותנו באו כשבע פעמים לקחת 
וכדי , פעם אחת תפס אותי חייל גרמני. ובכל פעם שבאו לחפש אותנו היה אומר שכבר הרגו אותנו, הגרמנים חיבב אותנו מאוד

שגרמני פגש את אמי ושאל האם , סיפור נוסף הוא. אותיואכן הוא שחרר .  יהודיה התחלתי לשיר שיר בגרמניתלאשיחשוב שאני 
אז . הסתובבה והחלה להתרחק מהגרמני, שאיננה מכירה את המשפחה, אמי כמובן אמרה). משפחתי(היא מכירה את משפחת דרבקין 

י חיה והחייל אך בסוף הסתבר שאמ, אפילו באו לבשר לנו שאמי נהרגה. שאמי נהרגה, החייל הגרמני ירה באוויר ונפוצה שמועה
חיינו בסרטוב עד שנת ). ולא יהודיה(וכך נראיתי יותר מקומית , המקומיים נתנו לי שרשרת עם צלב, בנוסף לכך. הגרמני ירה באוויר

  .אז חזרנו לעיר הולדתי ולבית המשפחה מלפני המלחמה.  ואז הגרמנים החלו להחלש1944

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

אחותי אליזבת . זה הילדים התעללו בי בזמן .כעבור זמן מה זרקו אותי מבית הספר עקב יהדותי. חזרנו לאוקראינה והלכתי לבית ספר
נסעה עם , שנישאה,  אחותי אליזבת. היה מה לאכוללא,  החל באוקראינה רעב גדול1947 בשנת .נקו שבה הביתה מהצבא'קרבצ

הייתי מתגנבת לרכבת כדי לקבל את חתיכת הלחם , הייתי נוסעת אליה. כך הייתה שומרת לי חתיכת לחם. בעלה לעבוד עבור לחם
פים דשא כדי לעיתים היינו קוט. תי נותנת לה חתיכות מהלחם שקיבלתי מאחותייהי. אמי היתה נפוחה מרעב ולא יכלה לעמוד. שלי

ואמי ניצלה בזכות הלחם , 1947אבי נפטר מרעב בשנת .  הרבה פעמים הרביצו לנו כדי לקחת לנו את הדשא שקטפנו, להכין מרק
אחרי פטירתו לא היה לנו כוח אפילו לסחוב את ". ואחיה, רק הביאו לי כוס תה"אבי אמר , רגעים לפני שנפטר. שהבאתי לה מאחותי
, אכן נסענו לשם). ן'בירוביג(והייתה לנו אפשרות לנסוע למזרח הרחוק , לא היה לנו כלום,  אחרי שאבי נפטר.גופתו אל מחוץ לבית

). אז פעם ראשונה בחיי ראיתי תפוז(עזרו לנו כמה ארגונים ונתנו לנו אוכל ובגדים לדרך , בדרך.  חודשים להגיע4לקח לנו 
ולכן נסעתי , רציתי להתקבל לטכניון.  שנים4גרנו שם . ה וסיימתי שם בית ספרשם הייתי בפנימי. ן סוף סוף היה לנו טוב'בבירוביג

החלטנו לנסוע . גרוזיהלשמעתי במהלך השנים שכדאי לי לנסוע  .ן'אמי ואחותי מרים נשארו בבירוביג. עם אחותי אליזבת להרים
. 1964 ובננו איגור בשנת 1957ילה בשנת התחתנו ונולדו לנו בתנו לודמ.  הכרתי את בעלי מיכאל1956בשנת . 1955לשם בשנת 

היינו חלק מהמעמד . בעלי היה מהנדס כבישים, אני עבדתי בבית אופנה כאחראית על דוגמניות.  מאודהטובברמה חיינו בגרוזיה 
  .בעקבותיהם החלטנו גם אנחנו לעלות. 1991בשנת , וכך גם בני איגור, בתי לודמילה עלתה ארצה. הגבוה בגרוזיה

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

  .ניקול  – נינהאמיל וסופי ו, דניאל,  אלכס–נכדים  4יש לי . כיום אני חיה בראשון לציון עם בתי לודמילה

 


	                                          "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 



