
 

  "ְ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

  חזנוב :שם משפחה
  

  לודמילה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

         ליברובה:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Liberova בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Ludmila בלועזית                                                      לודמילה  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :ידהל תאריך
26.3.1936  

  קלינצי   ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

 Klinzi בלועזית
                                                           

  רוסיה :ארץ לידה
 

  גודלין פניה :שם פרטי ושם נעורים של האם  איסק :של האב שם פרטי
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                        קלינצי:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   
  רוסיה :ארץ המגורים                              Klinzi   בלועזית 

  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

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

                                       
                                                                           

  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי ?האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

 1944  :תאריך השחרור

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת ?שם המחנה? חנה עקוריםהאם שהית במ
  

  
  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1995 :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(
  .להוריי איסק ופניה 1936נולדתי בשנת 

, אבי היה אז מובטל וחיפש עבודה. כולנו היינו שווים מבחינה כלכלית וכולנו עבדנו, חיינו בסדר. גרנו בקלינצי במחוז בריאנסק
   .ואמי מכרה מים בקיוסק

   .ולכן אינני זוכרת הרבה, הייתי בת חמש כשהמלחמה החלה
  

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

אחר כך הסתבר שברחנו שעתיים לפני כניסת . סבי וסבתי מהעיר, אחותי, ברחתי עם אמי. אבי נלקח לחזית בתחילת המלחמה

, אחותי. בכפר במחוזגרנו . היו הפצצות בדרך עד שהגענו למחוז אוליאנסק. ברחנו בעזרת רכבת ובעזרת רכב. הנאצים לעיר
תנאי המחיה היו . 1944היינו בכפר עד ספטמבר . אמי עבדה במפעל טקסטיל. נפטרה בגיל ארבע, שהייתה קטנה ממני בשנה

בזמן המלחמה לאמי נפטרו שלושה אחים . אמי החליפה בגדים בתמורה לקמח ותפוחי אדמה. היינו רעבים מאוד, קשים מאוד

  .ואחות

  

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

  .אחרי המלחמה נולדה לי אחות נוספת .חזרנו לקלינצי 1944בספטמבר 
למדתי בבית ספר עד  .ולבסוף מצא אותנו, אך הוא חיפש אותנו הרבה זמן, נאמר לו שמתנו. אבי חזר מהמלחמה 1946בשנת  

התחתנתי ועברתי לגור  1959בשנת . 1959עד שנת , לאחר מכן למדתי הנדסת תחבורה באוניברסיטת מוסקבה. 1954שנת 

נולדה  1971בשנת . בעלי עבד במסילות ברזל. שם עבדתי כאחראית על מהנדסים בפרויקט באוניברסיטה. בקזאן שבטטרסטן
  .בתנו
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: יוני דרךצ(
. קיבלנו אזרחות 1995כך נשארנו בארץ ובשנת . לבקר את אמי ואחותי הקטנה, 1994באתי לארץ עם בתי ונכדתי בנובמבר 

  .ם בעלי כבר לא עבד בארץג. הייתי כבר פנסיונרית ולא עבדתי, גרנו בקרית אתא בדירה קטנה
כשהגענו לארץ היא הייתה בת עשרה . 16כיום נכדתי כמעט בת . בתי התגרשה ברוסיה והגיעה לארץ כאם חד הורית עם בתה

  .חודשים
  .צופים בטלויזיה, כיום אני ובעלי נמצאים בבית רוב הזמן

  
  

  
  אנה גולין: ראיון

  2009ספטמבר . קרית אתא
  

  אלינה נאור: עריכה

  

 


