
 

  "ְ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

  לוקשבסקי :שם משפחה
  

  רעיסה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

    גרונשטיין :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Gronshtein בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Raisa בלועזית                                                      רעיסה :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

  3.2.1938 :לידה תאריך

   קייב): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

 Kiev  תבלועזי
                                                           

  אוקראינה :ארץ לידה
 

   יפניה לובמירסק :שם פרטי ושם נעורים של האם  לב :של האב שם פרטי
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

  קייב :לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
                   

  אוקראינה :ארץ המגורים                                    Kiev    ת בלועזי 
  

 
   :המלחמהקצוע לפני מ : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  : או בתנועה חבר בארגון

  

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

                                       
                                                                           

  ?  אילו ומתי? טאותהאם היית בג
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

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

  
  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1994 :עליה שנת   :לארץבדרך  מחנות/מקומות

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
סבתי הייתה אישה דתיה . עבד במבשלת בירה ואמי עבדה בחנותאבי . שני אחיי והוריי, גרנו בסוג של מרתף עם סבי וסבתי

חוץ משכן אחד רוסי שבגד בשכנים היהודים , השכנים היו יהודים. השנה ואכלנו גפילטע פישחגגנו ראש . והדליקה נרות שבת
  .בזמן המלחמה

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מוותמחנות וצעדות , 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; להצלתך באופן משמעותיסייע 
כשיצאנו מקייב ראיתי את , אמי החזיקה אותי על הידיים. 1941ו עברנו פינוי בשמיני באוגוסט אנחנ, אבי נלקח לחזית

אחי השני עבר פינוי . סבי וסבתי לתחנת הרכבת, אחי, הגעתי עם אמי. אחיה של אמי עבר פינוי עם המפעל בו עבד. המטוסים

היא התחילה לעבוד במפעל רכב וקיבלה חדר . מיאל אחיה של א, נסענו לעיר קויבישב ברוסיה. גם כן והקשר איתו נקטע
אחר כך אמי עברה לעבוד . גרם לחם 200קיבלנו רק  .גנבו לנו מסמכים. היינו עם משפחות נוספות בחדר אחד. במעונות

. הייתי בגן ילדים ואחי היה בבית ספר. סבתי תפרה לי שמלה משמיכה. עברנו לשם עם עוד אנשים. במפעל אחר וקיבלה חדר

. אבי שלח לנו מכתבים מהחזית. 1943אחי הגדול הצטרף אלינו בשנת . שנה לפני שעזבתי הגננת לקחה לי את הבגדים חצי
, בחגים סבי וסבתי הכינו תפוחי אדמה. התחיל לעבוד ושלח לנו כסף, שם הוא הרגיש טוב יותר. הוא נפצע ונלקח לנובוסיבירסק

אחי הגדול שמע חדשות ברדיו והשיג . סבי עבד כסנדלר. שנחשב למעדןאו סלט בצל , או לחם עם שומן, או לחם עם מלח
  .שם אמי עבדה בשדה, י'מקויבישב עברנו לכפר נובודביצ. והוא סיפר את החדשות לכולם, עיתונים

  

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

שאי אפשר לתאר , הייתה אנטישמיות רבה. הלכתי לגן ואחר כך לבית ספר .י עבדה במפעלאמ ,הייתי עם הוריי בקויבישב
  .כי הייתי יהודיה –והיה מרצה יהודי שנתן לי ציונים גבוהים , למדתי עם כמה יהודים באוניברסיטה. במילים

  . נולדו לי בת ובן. התחתנתי 1967ואז בשנת , את הלימודים חליתי ועזבתי. למדתי תעשיה באוניברסיטה
בזמן שלמדו בבית , הילדים שלי התביישו במוצאם היהודי. יידיש ועברית, סבתי דיברה רוסית. סבי וסבתי חלמו להגיע ארצה

  . בעלי ואני עבדנו כמהנדסים. שני ילדיי סיימו אוניברסיטה. גם אנחנו התביישנו במוצאנו. ספר

כי אפילו סבתי לימדה , שני ילדיי התחתנו עם יהודים. ולכן החלטנו לעלות ארצה, להיות במקום בו לא יציקו לנו על מוצאנו רצינו
ובני התחתן , היא התחתנה ברוסיה. אסרתי עליה –כשבתי רצתה לצאת עם בחור רוסי . אותנו תמיד להתחתן עם יהודים בלבד

  .בארץ

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: דרך ציוני(
שניים מהם , שלושה בניםלבתי יש . אנחנו אוהבים את ישראל. הלכנו לאולפן ולמדנו עברית. אל קרובי משפחה, הגענו לאשדוד

  .היא סבלה מבעיות לב וקיבלה עזרה רבה. נולדה לו בת. בני התחתן פה ושירת בצבא. היא קיבלה עזרה רבה בארץ ,תאומים
  

  
  

  דינה גלוחובסקי: ראיון
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  אלינה נאור: עריכה
  

 


