
 

  "ְ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

  לנקיס :שם משפחה

  

  טטיאנה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, לה אינה נוגעת אלייךבמידה והשא                                  

            לנקיס :איתו נולדתישם משפחה 

  

                                             Lankis בלועזית
 

  טטיאנה :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Tatieina בלועזית
                                          

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

24/7/1935 
  סלווטה:  עיר לידה

  

     Slavta  בלועזית

                                           

  אוקראינה :ארץ לידה

 
  מייסי :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  מחלה חורבסקיה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    סלווטה: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  Slavta בלועזית

 
  אוקראינה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

 
  

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

  

     אוזבקיסטן,סטלינגראד: מגורים בתקופת המלחמה מקומות
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                   

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                  אוזבקיסטן :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

   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
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

 
1994 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

 10 עד גיל .אימי הייתה עקרת בית ואבי סנדלר .חדרים ומחסן גדול עם שני שם חיינו בבית משלנו ,ביחד עם הוריי חייתי בסלווטה

אף פעם לא שמענו שאמרו  ולינו יפהאתייחסו תמיד ה .עיר יהודית ואפילו היה בה בית קברות יהודיהייתה סלווטה  .לא למדתי

 .עלינו משהו לא טוב

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):ת או אולי למי עזרתבמי נעזר, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

  

תוך כדי  .ברחנו ליער אני אימי אבי אחות של אימי וסבי מצד אמיוהגרמנים הפציצו באוקריאניה בעיר סלווטה  12/06/1941ב

את סבי  ,הסיעו את כולנו .חיות שמיועד להסעתקרוון היינו שם מעט זמן ועל הבוקר לקחו אותנו ב .גם ביער בריחה הפציצו אותנו

  .הסיעו אותנו לסטלינגרד שם חיינו שנה .שמו בקרוון אחר כי הוא נפטר בדרך

ת אבי לפרונט הוא עבד לפני שלקחו א .באותו זמן הפציצו את סטלינגרד ולכן ברחנו לאוזבקיסטן .לפרונט 1942-את אבי לקחו ב

טברינסקה שם למשם נסענו  .תחמםר כדי להאני ישנתי ליד התנו .אחתמשפחות לאורך במיטה  שתיינו ישם ח ,במפעל ללחם

 .הייתי שם בבית יתומים באוזבקיסטן .1944- עד 1942- חיינו מ

תה בבית חולים בגלל זה ודודה שלי שמה אותי בבית יהיא הי. חולים וכלב נשך אותההאימי רצתה להביא לי אוכל מבית יום אחד 

בעלה של  1944- ב. א דודה שלי כי לא היו מקבלים אותי לשםהיא בקשה ממני שלא אגיד שהי .יתומים כדי שלא אמות מרעב

כשלקחו אותנו מבית היתומים . דודה שלי מצא אותנו קיבלנו ממנו כסף והיא בקשה כסף נוסף עבורנו ואישור לצאת משם

רקנט כי מי שאני בסמדו לאגיאמרתי שי. לסמרקנט שם הייתי בבית חולים ליתומים בדרך בתחנת הרכבת ראיתי דודים קרובים

  .1944-א שלי באה לקחת אותי משם באמ. אבי היה בפרונט

אמי נסע לסלווטה בחזרה ודודה . לעיר שפטווקה שבאוקראינה,חזרנו בחזרה עם דודה שלי אמא שלי ואני לבעלה של דודה שלי 

היא נתן לה חדר בו  אח שלה ,עבדה כמנקה במשטרה בסלווטה היא. שלי ובעלה אימצו אותי כי היה קשה לאמי מבחינה כלכלית

  .א"הלכתי לבית ספר לכיתה  1945-ב. חיה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  

כתב שאבי נפטר שלחו לאימי מ. 10הייתי בת כש 'לבית ספר לכיתה א 1945 - גרנו בערי שפטיווקה באוקריאנה שם הלכתי ב

הוא חיפש אותנו  1948-ב. מצאו של אביילפני שנשלח מכתב זה נשלח מכתב שבו נרשם שלא יודעים את מקום ה .בסטלינגרד

  . אפילפסיה, הוא מצא אותנו כשהוא חי ולא כפי שנכתב לנו אך היה סובל ממחלות קשות כמו 1948ובאוגוסט 



 

גרנו ואחים  שנינסענו לזפטנה שבאוקריאנה שם חיינו כי היו לאבי  .'תה גולמדתי שם מכי חזרתי לגור עם משפחתי בסלווטה

הוריי לפני כן גרו בבית עם תנאים לא  .'זאני עשיתי באותו זמן סטא. ושם נקבר 1984עד שאבי נפטר באוגוסט  שכורהבדירה 

אחר כך עברתי לקרמטווסקי וכקופאית  שנים עבדתי ארבע. דנוו שבאוקרינאה'אני חייתי בעיר צ. טובים ואני לקחתי את אימי משם

 .לקחתי את אמי לגור איתי 1991-ב .שנים גרתי שם ואימי גרה לבד בדובנה עשר. 1994-עד 1984שם חייתי מ. שבאוקראינה

  .בקרמטוובסקי עבדתי בתחנה המרכזית. הה לבד ורק בחופשות הייתי באה אלייתיכשאימי חיה בדובנה היא ה

אימי הייתה מקבלת פנסיה כי אבי היה נכה . רים לטיוליםהייתי מסיעה תייו 55תי בת יהיכש יצאתי לפנסיה 1990ביולי 

אך כשהיינו צריכים אישור נוסף כבר לא היה צריך אישור כדי לעלות לארץ ותוך  ,לעלות לישראל קיבלנו אישור .מהמלחמה

  .ודשיים סידרנו את המסמכים ועלינוח

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):המסר שברצונך להעביר לדורות הבאים, המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, ך בעת עלייתך ארצהתחושותי(

  

אחרי יבלה פנסיה ווק 90אימי הייתה בת . אני ואימי השכרנו דירה והיינו מדברים עם בעל הדירה ביידישוהגענו תחילה לקריית ים 

עיים לקחו את אימי אחרי שבוו, החשבונות את נה היה קשה לשלם עבור הדירהבשנה הראשו. אני התחלתי לקבל פנסיהגם שנה 

  .וחצי שנים ששלאחר מכן היא הרגישה טוב והיא חיה עוד  .ם"לניתוח ברמב

. אחרי שהתחלנו לקבל קצת כסף היינו יכולות להרשות לעצמנו דברים נוספים .אני לא עבדתי כי הייתי צריכה לשמור על אימי

כי , לדירה בשכירות לתקופה של שנתיים 2008משם עברתי בינואר כמעט שבע שנים ו ית ים שם הייתייבקרקיבלתי הוסטל 

נתנו לי הוסטל מאמצע נובמבר השנה במשך חודש וחצי אני חיה פה ובינתיים . עם הבן של אחת הדיירות חהרגשתי לא בנו

  .מרוצה

  

 

  וליןאנה ג :ראיון

  2009דצמבר , קריית ביאליק

  


