
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  לילה  דונטוב

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Bleicher בלייכר  בלייכר 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Liliya 05.12.1931 נ / ז     ליליה  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Šiauliai ליטא  יאשאול 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  אלה  קלמן
  ):  אה לפני המלחמהנשו/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Šiauliai  ליטא  יאשאול 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

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

 שאולאי
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

    1944 עד יולי 1941מיולי  אקאיטר
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  1944שטוטהוף מיולי , מחנה עבודה ליד טראקאי

                                                                   :     מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1945ינואר  שטוטהוף

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)עלה בדרך היםאם  (שם האנייה
  סנט פטרבורג, הוילנ 1997  
  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

נת בהרבה קהילות של היתה מאופייעיר זו . העיר הרביעית בגודלה בליטא היום , בעיר שאוליי1931 לדצמבר 5-נולדתי ב
בית הספר בי למדת. אבי היה רופא ילדים והחיים שלנו היו טובים יחסית להרבה משפחות אחרות. יהודים לפני פרוץ המלחמה

 עד שהצבא הסובייטי נכנס לליטא ואז , אז היה מקובל ללמוד בעברית, שנים בעברית3ש חיים נחמן ביאליק ולמדתי "היהודי ע
כאשר ', בסיום כיתה ד.  על חיי היום יום שלנו יותר מדיההגעת הצבא הסובייטי לא השפיע, כזכור לי. נאלצנו ללמוד ביידיש

  .הגיעה גם אלינו, שכבר התחוללה שנתיים במערב אירופה, הכל השתנה ביום אחד כאשר המלחמה, 9תי בת יהי
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, ות וצעדות מוותמחנ, 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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
היו מעטים מאוד שהצליחו להמלט עוד לפני . הגרמנים הגיעו לעיר, מ"הי ימים לאחר שגרמניה החלה לפלוש לבר3, 1941ביוני 

בסוף יולי החל ריכוז המוני של יהודי העיר .  אי ודאות מוחלטת,ינו מודעים כלל לאן כל זה יוביל בסופו של דברילא ה. הגעתם
כאשר היו , מפעם לפעם בגטאות" מבצעים"הגרמנים היו עושים . את משפחתיכעבור זמן קצר מאוד ריכזו גם אותי ו. לגטאות

כאשר , הללובאחד המבצעים . לעבודות כפייה - כל השאר,  להוצאה להורג-זקנים וילדים. למעשה ממיינים את האנשים בגטו
 300-חד הוציאו אותנו יחד עם כיום א. אבי עבד בתור רופא בגטו. שלידוד ודודה וכן את  ,את סבתא שליהרגו , רק הגענו לגטו

 המוצאיםופקדו עליי ללכת לצד של , "מבצע" גם שם הגרמנים באו לערוך .מחוץ לעיר, איש לעבודה במפעל שמייצר לבנים
אבל , יתי לגמרי מודעת מה הולך לקרות עכשיוייתי ילדה לא היבגלל שה. העמידו אותי בשורה עם עוד ילדים וזקנים. להורג

ברחתי . הסתכלתי לצדדים וראיתי שהאזור לא מגודר טוב כל כך ובשבריר שנייה החלטתי לברוח. היתה לי הרגשה רעה
משך כמה ימים עד שהמבצע נגמר ולא נשארו שם בנשארתי שם  .לבניםלשריפת מצאתי את עצמי מתחבאת ליד תנור ו

  . יוןקינועבדתי בתפוחי אדמה קילפתי . והתחלתי לעבוד יחד עם עוד יהודיםשהיה מחנה  קוםבמנשארתי . גרמנים
יחד עם הועברתי ,  כאשר הצבא האדום החל לכבוש בחזרה את ליטא1944 ליולי 25-ב, כעבור בערך שנה של עבודה במחנה

מחנה שהוקם ראשון ושימש אב (רמניה ריכוז דכאו שבגהאבי הועבר למחנה . ריכוז שטוטהוף שבצפון פוליןהלמחנה , אמי
 –כאשר הגענו למחנה שוב היתה חלוקה לשניים . 54343המספר שלי במחנה היה ). טיפוס למחנות אחרים שהוקמו אחריו

זקנים הצד של נשלחתי ליתי מיועדת להמשיך לחיות ולא יהפעם ה. היו למעשה תאי הגזיםש, "מקלחות"לזקנים וילדים 
 היואני זוכרת ערימות ענקיות של נעליים של אנשים שכבר לא . האוכל היה מאוד דל. ני עץ צפופים מאודחיינו במתק. ילדיםהו

העבודה שלנו היתה לחפור . היו אומרים עליו שזה אנשים ששורפים אותםועמוד של עשן שיצא מאחד הבניינים היה . בחיים
.  הגרמנים היו משפילים אותנו ונותנים מכות מפעם לפעם.קים של הצבא האדום לא הרחק מהעירנבורות גדולים באדמה נגד ט

וכעבור , אמי לא הצליחה לשרוד את תנאי המחייה הנוראיים שהיו לנו.. העבודה היתה מאוד סיזיפית. בקושי היו עלינו בגדים
, כוז שלנויום אחד הצבא האדום התחיל להתקרב למחנה הרי. נשארתי לבדי במחנה בלי כלום. זמן קצר במחנה היא נפטרה

,  אבל כשהגיעו אליי,ליהודיםרעל נתנו זריקות הם ש, אני זוכרת, אס-נשארו שני חיילי אס. והגרמנים התחילו לברוח מהמקום
לאן שהנאצים , העמידו אותנו לפני בור גדול,  בחייםשנשארכל מי אחרי זה אספו את . לא נשארו להם כבר מזרקים עם הרעל

הכדור רק : אבל גם הפעם היה לי מזל. אחד אחרי השני היהודים נפלו לתוך הבור. לירות עלינווהחלו , היו זורקים את המתים
מצאתי את עצמי שוכבת בבור הזה למשך זמן מה בקור .  שהגרמנים חשבו שמתתיךכ, שרט אותי ונפלתי מההדף לתוך הבור

רייזלה רייס (יחד עם כמה בנות צעירות כמוני , אני. היה זה חורף והקור חדר לתוך העצמות. עד שיכולתי לצאת משם, והמון דם
אני זוכרת . עד שהגענו לבית של משפחה של פולנים שנתנה לנו אוכלמהמחנה התחלנו ללכת , שהצליחו לשרוד) ורוזה כרמליק

  . איבדתי את ההכרה למשך כמה ימיםאני שהגיע הצבא הסובייטי ו
  

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

נשאר מקרוביי חזרתי לליטא על מנת לראות מי , אחרי שהחלמתי.  חודשים4- שהיתי במשך כבו, התעוררתי בבית חולים צבאי
הם , כי לא היה להם כלום,  יכלו להאכיל אותימאחר והם לא. לביתםואספו אותי מכרים שלי מצאו אותי כעבור זמן קצר . בחיים

אחרי זמן מה . שעברו דברים דומים למה שעברתימכל אירופה שם הכרתי עוד ילדים , נאלצו לשלוח אותי לבית יתומים יהודי
י אב. אחרי שהוא מצא עבודה הוא לקח אותי לגור איתו. תי כל כך שמחה לדעת שהוא שרדיהי. אבי מצא אותי, בבית היתומים
  .  עיר הבירה של ליטא,העברנו לגור בוילנ. לאבי היתה משפחה חדשה.  ללמוד בבית הספרחזורהתעקש שא

ולמרות כל הקשיים , )לננינגרד שעבר(טכנולוגי בסנט פטרבורג ההתקבלבתי ללימודי כימיה במכון , לאחר סיום בית הספר
 שנים גם אני 7וכעבור ,  בני עלה לארץ1990-ב. לד לנו בןנו. התחתנתי ונשארתי לחיות ברוסיה.  לימודייהצלחתי לסיים את

  . ובעלי



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

. ינו צריכים בתור התחלהיכל מה שהלה ודאג לנו למחייבננו . אנחנו מתגוררים עד היוםבה הגענו ישר לכרמיאל , ענו לארץיבהג
  . ל והיום לומד ועובד בתל אביב"נכדי שירת בצה. בני נשוי ועובד ויש לו גם בן

ואני מרגישה שהמצב שלנו , לא חסר לנו דבר. כיום אני מקבלת פנסיה מגרמניה שמספיקה לי לכסות את ההוצאות על הדירה
  .לקות העבר ולהמשיך בחיים למרות הכלהצלחתי להתגבר על צ. אני מרוצה מהחיים. טוב

  
  
  

  אלכסיי גרוזדב: ראיון
   2012אוגוסט . כרמיאל

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



