
 

  "ְ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

  קוזלובסקי :שם משפחה
  

  טטיאנה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

        סוקולינסקי :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Sokolinski בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Tatiana בלועזית                                                     טטיאנה   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :לידה תאריך
28.1.1940  

   לנינגרד ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

 Leningrad בלועזית
                                                           

  רוסיה :ארץ לידה
 

  אספיר פומרנצוב :ל האםשם פרטי ושם נעורים ש  אהרון :של האב שם פרטי
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                       ברסט:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  רוסיה :ארץ המגורים                            בלועזית 
  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

  לנינגרד ברוסיה ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                       
                                                                           

  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? נותהאם היית במח

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

  לנינגרד ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת ?מחנהשם ה? האם שהית במחנה עקורים

  

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

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
בסיום . אבי סיים טכניון של טנקים והיה איש צבא. וכל מה שידוע לי מהילדות זה מסיפורים של אמי, 1940נולדתי בשנת 

הייתי בת שנה וחצי לפני תחילת . אני גרתי עם אמי. שם התגורר במחנה צבאי בתוך מבצר, הלימודים הוא נשלח לעיר ברסט
  .המלחמה

  .רק המבוגרים שמרו על המסורת, חינוך במשפחה היה רוסיה

  
  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/אדםהאם  ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

. ונאלצנו להתחבא בשדות, לא הגענו ליעדנו עקב הפצצות. כל הנשים וילדים הועלו על משאיות ונלקחו מברסט לכיוון לנינגרד

ועשו לי , הייתי חולה ואשפזו אותי בבית חולים. קה ברוסיה'והגענו לעיר קוזנצ, ילדיםבדרך נסעה מכונית שאספה את הנשים וה
אז התחילה . הבית שלנו הופצץ ונאלצנו לגור אצל קרובי משפחה. לאחר מכן הגענו ללנינגרד ברכבות משא. עירוי דם מאמי

סבי ודודי נפטרו בזמן  .וסים הכניסו אספקהשדרכו הר, היה אזור מכוסה בקרח. היה חורף .הנאצים הקיפו את העיר. הבלוקדה

  . הבלוקדה
  .בישלנו דבק. קיבלנו כרטיסי מזון ללחם פעם ביום. בסתיו התפנינו לכפר ליד לנינגרד. ידיי ורגליי היו קפואות ולא יכולתי ללכת

פעם אחת . מבורות בנהר היא הביאה מים. שבו כולם התרחצו יחד, אמי הלכה לבית מרחץ ציבורי. כולנו היינו קפואים ורעבים
וקים 'שהיה מלא בג, שכרנו חדר בבית כפרי. היא עבדה במפעל עצים. ולא הלכה לשם יותר, מצאה שם שיער של מישהו שטבע

  .בסך הכול 16הגננות היו בנות , אני הייתי בגן ילדים באותו זמן. ועכברים

הודיעו  .נרדם וקפא למוות, על ספסל הוא התיישב. ללכתהוא היה רעב כל כך שלא היה לו כח . סבי קפא למוות בזמן המלחמה
  .ליד בית הכנסת היה מקום שבו זרקו את גופות המתים. היא לקחה מזחלת ואספה אותו. לאמי שהוא נפטר
  . מיד עם כניסת הגרמנים, אבי נהרג בברסט

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, ה הביתההשחרור וחזר: ציוני דרך(

אמי התחילה . שם ראיתי אצל דודתי לחמניה לבנה בפעם הראשונה .גרנו עם קרובי משפחהו ,חזרנו ללנינגרד 1947בשנת 

סכום  בנוסף היא קיבלה, אמי קיבלה משכורת קטנה .אמי וסבתי, גרנו שם אני, זה היה חדר ארוך וצר. לעבוד וקיבלנו חדר
  .כך חיינו עד שהתחתנתי. בשבילי מהצבא

נכדי הבכור היה צריך ללכת . בגלל המצב הקשה והאנטישמיות שהיו בברית המועצות, הייתה עליה המונית בשנות התשעים
והחליטו לעלות , בתי ובעלה הלכו פעם לסוכנות היהודית. ופחדנו לשלוח אותו בגלל האווירה האנטישמית שהייתה, לבית ספר

  . והייתה איזו תכנית לנהגים בסוכנות היהודית, בעלה של בתי היה נהג. רצהא

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
 94אמי בת   .צעיר נולד בארץ ולומד בבית ספרנכדי הו ,נדסה ועובדא ולומד הבכור שירת בצבנכד הה. יש לי בת ושני נכדים

  .בעלה עובד כנהג אוטובוס בתל אביבו ,עובדת כקופאית בחנות בשר באשדוד בתי. וגרה עם בתי
  .אנחנו הגענו למרכז קליטה באשדוד ואחרי שנתיים קנינו דירה

  .הוא רוקד ריקודים סלוניים. נכדי הצעיר אומר שדת זה דבר מאוד רציני. אמי סיפרה לי שסבי היה איש מאוד דתי

  .כל קרובי משפחתי הגיעו לארץ. אני מאוד אוהבת את ארץ ישראל
  .בשבת אנחנו יושבים יחד ואמי מדליקה נרותו ,אנחנו חוגגים חגים ביחד

  
  
  

  דינה גלוחובסקי: ראיון
  2009ספטמבר . אשדוד

  

  אלינה נאור: עריכה

 


