"לְ דֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי:
סופיה

שם משפחה:
ברבלט

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

שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה:

בלועזית

שם נעורים:

בלועזית
שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה:
תאריך לידה:
מין:
Sofia
סופיה
ז  /נ 14.11.1929
בלועזית
מקום לידה )ישוב ,מחוז(:
ארץ לידה:
Odessa
אודסה
אוקראינה
שם פרטי ושם נעורים של האם:
שם פרטי של האב:
איסה
בוריס
שם נעורים של האישה:
שם פרטי של האישה/הבעל )אם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה(:

מגורים קבוע לפני המלחמה :
אודסה
השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה:
בית ספר
מקומות מגורים בתקופת המלחמה )ישוב ,מחוז ,ארץ(:
סיביר
האם היית בגטאות? אילו ומתי?

בלועזית

Odessa
מקצוע לפני המלחמה:

ארץ המגורים:
אוקראינה
חבר בארגון או בתנועה:

האם היית במחנות? אילו ומתי?
מקום השחרור:
סיביר
האם שהית במחנה עקורים? שם המחנה?
מקומות/מחנות בדרך לארץ:
מולדובה

תאריך השחרור:
1945
לאן עברת/חזרת לאחר השחרור )ציין מקום(?
אודסה
שם האנייה )אם עלה בדרך הים(:
שנת עליה:
1992

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:

נא לכתוב בגוף ראשון

נולדתי באודסה .גרנו בדירת חדר עם מטבח משותף עם השכנים .למדתי בביה"ס והיו לי הרבה חברות .לשתיים מהן קראו וסה
ומילה .נהגתי לשחק בשלג.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)ציוני דרך :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים
ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי
סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה ,פינוי/אווקואציה למרכז ברית המועצות(:
קצת לפני המלחמה הודיעו לנו שמתחילה מלחמה ושצריך לברוח .השארנו את כל חפצינו באודסה וברחנו רק עם הבגדים שהיו
לגופנו .שטנו בספינה שהייתה מלאה בהרבה מאוד אנשים .איני זוכרת כמה זמן היינו על הספינה .הגענו לסיביר ושם היה קר
מאוד .אמא עבדה שם ובסה"כ חיי היו טובים שם למרות שהייתה מלחמה ,כי היו הרבה ילדים.

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
לאחר המלחמה חזרנו לאודסה וחזרתי ללמוד בביה"ס .בגיל  24התחתנתי עם יפים ונולדו לנו בן ובת ,וובה ואלה .בשנת 70
בערך עברנו למולדובה ,שם עבדתי כאחות שלוקחת דם.
ב 1992-עלינו ארצה.

נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
בארץ נולדו נכדיי ,בוריס ודוד.
ראיון :פבל פלוטוב
אשדוד .אוקטובר 2009
עריכה :קרן אלמוג

