"לְ דֹורֹות"
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 .המידע על
קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים
המרכיב את התמונה הרחבה .לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית ,מחקרית וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר
אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון  60שנה למדינת ישראל.
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי נכון להיום
שם פרטי :סטרה

שם משפחה :ברוכנסקי

פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
שמות ומקומות יש לרשום בדפוס -גם בלועזית במקומות המסומנים

שם נעורים :ברוכנסקי

שם משפחה
לפני המלחמה :ברוכנסקי
בלועזית
שם פרטי
תאריך
מין:
|
לפני המלחמה :סטרה
Stera
ז  /נ לידה24.1.1923 :
ארץ לידה :אוקראינה
בלועזית
מקום לידה
Mena
|
)ישוב ,מחוז( :מינה
שם פרטי ושם
שם פרטי
נעורים של האם :מריה )מלכה( בולוטין
של האב :לייבה
שם נעורים
שם פרטי של האישה/הבעל
של האישה:
)אם נשוי/נשואה לפני המלחמה(:
ארץ מקום
בלועזית
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
המגורים :אוקראינה
|
)ישוב ,מחוז( :מינה
Mena
מקצוע לפני
השכלה/תואר אקדמי
המלחמה:
 10שנות לימוד וקורס שפות זרות
לפני המלחמה:
באוניברסיטה.
מקומות מגורים בזמן מלחמה
)ישוב ,מחוז ,ארץ(:
מינה אוקראינה בתחילתה ,רוסטוב על הדון ברוסיה ,ואחרי זה העיר טשקנט שבאוזבקיסטן.
בלועזית

|

Bruhanski

האם היית בגטאות? אילו?

האם היית במחנות? אילו?

מקום השחרור טשקנט.
האם שהית במחנה
עקורים? איזה?
מקומות/מחנות
בדרך לארץ:

תאריך השחרור אוקטובר
1944
לאן הלכת/חזרת לאחר
השחרור )ציין מקום(? דנפרופטרובסק.
שם
שנת
האנייה:
העליה 1997

נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)נקודות להתייחסות :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:
גרתי בבית עם ההורים ,אבא שהיה סנדלר ,ואמא שהייתה עקרת בית .בבית גרו גם סבא וסבתא מצד האמא .שניהם נפטרו לפני
תחילת המלחה .אני סיימתי  10שנות לימוד.
נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)נקודות להתייחסות :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,מסתור או זהות בדויה ושם בדוי ,פעילות
ותפקידים ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,השחרור וחזרה
הביתה; האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי סייע משמעותית להצלתך; בריחה/הגירה מאונס ,פינוי/אווקואציה
למרכז ברה"מ(:
נשארתי בעיר עד אוגוסט  .1941ב 20.8ברחתי מהעיר .יום אחרי זה פיצצו את הגשר של הרכבת ,ואף אחד לא יכל להימלט יותר.
אבא שלי ,שהיה חייל ,נתפס בשבי .הוא הוחזר לעיר לקראת דצמבר  .1941זמן קצר אחרי זה ,יחד עם אמי ואנשי הכפר נוספים,
חוייבו לחפור בור גדול .לאחר שהבור נחפר הם נורו מעל הבור .בור המוות .שניהם נרצחו .אני המשכתי ברכבת תחילה לכוון
רוסטוב על הדון ,לבית דודי .לאחר מכן ,היות והנאצים היו בעקבותינו ממש ,ברחנו דרומה ,דרך הקווקז לכיוון טשקנט.שם גרנו עד
.1944
נא ספר/י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה
)נקודות להתייחסות :בריחה ,העפלה וקליטה(:
לאחר שיחרור אוקראינה ,חזרתי לדניפרופטרובסק .התחתנתי בשנת  ,1948נולד לי בן .לבן יש  2ילדים .כולם גרים בקרית חיים.
אני המשכתי בלימודי הוראה לשפות זרות ,גרתי בפבלוגרד ועבדתי בבית הספר תיכון במשך  33שנה.
נא ספר/י על חייך בארץ
)נקודות להתייחסות :לימודים ,תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה ,דורות המשך
וכו'(:
ב 1997עליתי עם בני ומשפחתו .הייתי כבר בת  .74גרתי שנתיים עם הבן ,לאחר מכן גרתי  8שנים בקיבוץ .הגעתי להוסטל
ב ,2008קרוב לבן שגר בקרית חיים.

