
 

  "ְ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
  בסיה  שולקין

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

     Ayzenshtat  אייזנשטאט  אייזנשטאט 
:       מין   :לידה תאריך  :תקופתההמלחמה או ב שם פרטי לפני   בלועזית

      Basia נ / ז    16/06/1924  בסיה 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Ovruts אוקראינה  אוברוץ 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 רוזה  בוריס
  ):  נשואה לפני המלחמה/ה נשוית/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
         Rogatchev  רוסאבל  וב'רוגאצ 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
 בית ספר                                   

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  אוראל-כפר יקתרינובקה 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 יקתרינובקה 

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1999   
  
  
  

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(

אבי ו נפטרה יבגיל עשר אימ.  בשלוש שניםי אח אחד צעיר ממנייש ל. ספר יסודי- בביתתילמד. וב'רוגאצ בימשפחתגרתי עם 
 .מאודאותה ו נ האישה היתה טובת לב ואהב.פחה עברה לגור בביתה של אותה אישההתחתן בשנית עם אישה שהכיר והמש

  . לשיר שירים ביידיש ואוקראיניתאהבתימגיל צעיר 
  

  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/ראטביודנ
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

שהיה מנהל , י לדוד של.רוסאברדיו לפנות בוקר ואמרו שהיטלר כבר בגבול עם בל על כך המלחמה החלה הודיעור שאכ
 נו בעוד,בדרך .יםהדודו, א מצד אביסב,  אבי ואשתו,אני ואחי , כל המשפחה מהעירנווכך ברח, היה סוס עם עגלה, חשבונות
, ו בעגלהנו והסתתרנבאחת הההפגזות כאשר התכופפ. הפציצו לכל עברשטסו מאוד נמוך ו מטוסי קרב נו טסו מעלי,מתקדמים
לא היה מי . היד נחתכה מהאצבע עד המרפק וירד הרבה דם .הימה והיא נפגעה קשה מאוד מההפגזיד פנה את תילא הכנס
שם היו , חולים בדרך בנזמיט- לביתיתולקחו א. נויד במגבת שהיתה ובבדים אחרים שהיו עימהאת לי עטפו ו ישיטפל ב

בהמשך גם בית החולים . ב'מרגלות הר בקריצל והסתתרה יהמשפחה נשארה לחכות ל .מאושפזים חיילים של בעלות הברית
. ו לבית החולים בשניתנחזר .והתחלתי לדמםריד שוב נקרע ו ביד והויו לנסוע ואז מישהו בטעות משך אותנהמשכ. הופצץ

בעלה לקח וכש, אישה מרוסלב שגם הייתה מאושפזתהיכרתי ח "בביה. בתחנת הרכבת ברוסלבהפעם  י חיכתה לימשפחת
ברכבת הייתה אחות . יחדיוכולנו ו נ לרכבת ונסעי את אבי שלקח אותתי פגשברוסלב. הצטרפתי אליהםונית במכהביתה  האות

 לא היו בכפר . בית עץ לגור בו וקצת לחם וחלבנו לכפר יקתרינובקה שם נתנו לו לאוראלננסע. ביד לאורך הנסיעהלי שטיפלה 
הם חשבו שאנו ,  לא האמינו שהיהודים הם אנשים רגילים כמותם,יהודים לפני המלחמה והמקומיים שלא ראו יהודים לפני כן

  .נראים אחרת כתוצאה מהסיפורים ששמעו
הוא היה נגר במקצועו וידע .  שם הכין קתות מעץ לרובים, ואבא עבד במפעל נשק לעבוד כמנהל חשבונותשלי החלהדוד בכפר 

קמח , גרעיני דלעת, גרעיני חמניותנונתנו לבכפר . ם בקזחסטאןאחי גויס לצבא ולח .להכין שולחנות ורהיטים, לעבוד טוב עם עץ
כאשר האמהות בכפר הייתי נשארת בכפר ,  הרבה זמן להחליםיהיות ולקח ליד של .ו מרק מגריסיםינועש, וקצת לחם ודייסה

 כדי שהאמהות שדהביאה את התינוקות להייתי מ ,ים לאכולבזמן שהיו צריכ. שלהן בתינוקות תטפלמוהייתי הלכו לעבוד בשדה 
  . 1943-1946 - שנים מ3 במשךמזכירה במפעל הנשק הצבאי התחלתי לעבוד כ בהמשך .יניקו אותם

.  ומביאים הביתה, שלהם היו גפרורים,השכניםוהיינו מדליקים עצים אצל , לא היו גפרורים בבית, חורף היה מושלג מאודה
   . 3.7.46 - עד ה1941מיוני בכפר ו ינשה

וקבר אותה , יהודיה שלא ברחה, נואחד החיילים הרג את השכנה של. וב'צארוגעירנו בישבו הנאצים נודע לנו ש לאחר המלחמה
אשר העמידה אותו ,  פנה למשטרה,מי הנאצי שהרג את אמוחזר לאחר המלחמה גילה כאשר ,  ברחשבנה  .בחצר הבית

  .למשפט והכניסה את החייל הגרמני לכלא
  . י הנאצים"נהרגו עבעלה ושני ילדיהם , בתם, אשתו, חתו ומשפא מצד אבי של סבואחי

הוקמה אנדרטה  1963-בו יהודים שנרצחו בזמן המלחמה 5,000 -וב קבר משותף של כ'צאכיום ישנו ליד הנהר ברוג
  .י המקומיים" כיום עתמתוחזקה
  

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

לאחר המלחמה שלחה . וב'ו של אבי לקחה את מפתח הבית ומסמכים המוכיחים את בעלותם על הבית ברוגאצתכשברחנו אש
. האנשים שגרו שם עזבו, יתה הבנוחזרכש. ענו לנו מהעירייה שהבית קיים אך מישהו גר בו. מכתב לעירייה עם המסמכים

ו נו ושילמנירדבה הייתה תחנת רכבת , נומ מבית" ק20-המרוחקת כ, בזלובין.  לנסוע בחינם ברכבת הביתהנו נתנו לוראלמא
,  שהבאנושקי מזוןו, היות ולא היה הרבה מקום בעגלה בגלל הציוד. עירל מטלטלינו ואת נולאיש עם סוס ועגלה שייקח אות

 ישעשה את ההליכה עבורמה ,  ילדהילה כשהייתינפשנגרמה ממפציעה ברגל סובלת אני מגיל צעיר .  ברגל לצד העגלהתיהלכ
   .יותרבלקשה 

אחי שירת בצבא . כ כפקידת דואר במפלגה וכקופאית במפעל לצילום"כפקידה במלון ואחהתחלתי לעבוד  לאחר שהתמקמנו
  .74ם בצבא עד גיל הוא היה מהנדס מטוסי.  שנים לאחר סיום המלחמה ולאחר מכן נסע לסיביר ללמוד5-עוד כ

אמו נפטרה מרעב במלחמה ואביו ,  היה יתוםבעלי. ונישאנ, ונרכשנתיים לאחר שהכ,1956ובשנת , ין בזלוביבעלהכרתי את 
 2ו מהעירייה דירת נ שנים ולאחר מכן קיבל10- כיו עם הורינתגוררוה,  בנות ובן2,  ילדים3לנו נולדו . נפטר כשהיה בן שנתיים

  . ארצהי ילדיעם תיי על1999- ב. חדרים



 

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

. הגיע לביקור ארצה, 80-ביום הולדתו ה,  שנים5לפני . אחי גר כיום בנובוסיבירק שבסיביר ואני מתכתבת איתו אחת לכמה זמן
  .וצה לעלותגם הוא ר

  
  
  

  אלומה צוויג: ראיון
  2009אוקטובר . חיפה

  
  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 



