"לְדוֹרוֹת"
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 :גנאדי

שם משפחה :חייט

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

שם נעורים:

שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה :גנאדי

בלועזית

מקום לידה )ישוב ,מחוז( :פריוטניה

בלועזית

תאריך לידה:
מין:
ז  /נ 17.5.1923
ארץ לידה :אוקראינה

שם פרטי של האב :מנדל

שם פרטי ושם נעורים של האם :חיה

שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה:

חייט

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

בלועזית

שם נעורים של האישה:
ארץ המגורים:

חבר בארגון או בתנועה:

השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה :כחצי שנה

מקצוע לפני המלחמה:

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

שירתי בצבא ,נדדתי ממקום למקום ,ישנתי בשלג

האם היית בגטאות? אילו ומתי?
האם היית במחנות? אילו ומתי?
מקום השחרור :ברלין
האם שהית במחנה עקורים? שם המחנה?

מקומות/מחנות בדרך לארץ:

תאריך השחרור8.5.1945 :
לאן עברת/חזרת לאחר השחרור )ציין מקום(? ברלין

שנת עליה1995 :

שם האנייה )אם עלה בדרך הים(:

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

נא לכתוב בגוף ראשון

גרתי בפריוטניה ,מחוז זפורוז'יה ,עם הוריי ואחותי .התחלתי ללמוד ,וכשפרצה המלחמה התגייסתי לצבא האדום.

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(:
משפחתי ברחה לסיביר ואני התגייסתי לצבא ,למודיעין – איסוף מידע .הלכנו לכיוון הקווקז ,היינו בהדיפה .לאחר מכן הלכנו
לכיוון רוסטוב והתחלנו לתקוף את הגרמנים .הגענו לקרים )עיר תיירותית( ושחררנו אותה .שם אספנו כוח עזר ואנשים כדי
להתקדם ,היו הרבה פצועים .המשכנו לפולין ,חצינו נהרות ,כבשנו את קרקוב ,שחררנו גטאות ,והגענו לוורשה .שיחררנו את
ורשה ,והמשכנו עד ברלין – עד כניעת הגרמנים .בנהר אלבה בגרמניה פגשנו את האמריקאים ,שם הבנו שהסתיימה המלחמה
וחגגנו את הניצחון.

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
אחרי המלחמה שירתי עוד שנתיים בברלין .אחרי השחרור מהצבא חזרתי למחוז זפורוז'יה ,וגיליתי שכל משפחתי שרדה.
המשכתי לימודיי ורכשתי מקצוע כרואה חשבון .הכרתי את אשתי רחל ,ביקשתי את ידה ,ועברנו לגור בדאנקס .נולדו לנו שני
ילדים – פבל וסופיה.

נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
עליתי לארץ בשנת  .1995עברתי שני ניתוחי לב והייתי במצב קשה .הראיה שלי הידרדרה מאוד ,וכיום אני בקושי רואה )עקב
בעיה ברשתית(.

ראיון :לובה טרופימנקו
כרמיאל .ספטמבר 2009
עריכה :אלינה נאור

