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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .תו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחל

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  דובקין :שם משפחה
  

  שרה :שם פרטי
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, ה אינה נוגעת אלייךבמידה והשאל                                  

  קימירמין  :איתו נולדתישם משפחה 
  

  בלועזית

  שרה :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Sara בלועזית
                                          

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

 
  שדרין :עיר לידה

  

   בלועזית
                                           

  אוקראינה  :ארץ לידה

 
  סמואל קימירמין :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  רוסמלום גנה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
 בוברוסק: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  אוקראינה  :ארץ המגורים  בלועזית

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, האוניברסיט, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

 
  

  קזחסטאן, פסקוב, בוברוסק :מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, ו מחנה ריכוזבמידה והיית במחנה עבודה א
  

  בלועזית
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                                             

 :  תאריך השחרור
 
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  )ואיטליה

 
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
 

13/5/1990 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, ורחבתהמשפחה המ, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

אבא שלי ששמו  .אני הייתי האחות הקטנה במשפחה ,י אחיותייתעם אמא אבא וש תיגר. 9נולדתי בשדרין וגרתי שם עד גיל אני 

חיה  אחותי הגדולה .אמא שלי רוסמלום גנה בת שלמה הייתה עקרת בית ,עבד בניהול רשת של חנויות גדולותסמואל קימירמין 
הבית היה דתי  ,תי חיה למדה בבית ספר דתי ברוסיהאחו. 16ני המלחמה ואחותי השנייה אולגה הייתה בת לפ 21הייתה בת 

  .אבא שלי היה חובש כיפהו

אבי תמיד היה  .אבא שלי קיבל תפקיד בתחום הכלכלה בשביל להתקדם בעבודתו ,עברנו כל המשפחה לבוברוסק 1937ב
  .שלא ידעו שהוא יהודימסתובב תמיד עם כובע בחוץ ולא עם כיפה כדי 

ן שבאזור לא היה בתי כנסת והיו מתפללים ואבי היה הולך לבית שלו ומתפלל אצלו מכיו ,בי היה חבר שאני לא זוכרת את שמולא
  .ר את כל בתי הכנסת באזור בוברוסקסטלין סג. בבתים בגלל המשטר של סטלין

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, וצעדות מוות מחנות, גטאות, גירוש(
 ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

  
הם הגיעו לאזור  .יןביוני בתאריך זה התחילו להגיע לאזור בברוסק הרבה פליטים יהודים שברחו מפול 1941מתחילת המלחמה ב

שלנו והתחילו לספר לנו כי גרמנים הורגים יהודים בפולין ושכל התושבים שמעו על המתרחש בפולין רוב המשפחה ורוב היהודים 
  .ן תחנת רכבת למזרח רוסיהובוברוסק התחילו לעזוב את העיר לכיו

סוף יוני התחלנו  רק אחרי.לעזוב את עבודת היה לויכבעיר ולא  שעבדאמא שלי ואחיותיי לא עזבנו את העיר בגלל אבא שלי  ,אני

מצד  ,אמא שלי הבינה שהם ממש קרובים .לראות שריפות מרחוק והתחלנו לראות את הגרמנים מתקרבים לאזור שלנו לבוברסוק
כשהגרמנים היו ממש  .אחד אמא שלי רצתה שאבא כבר יגיע בשביל לעזוב איתו אבל אבא שלי לא הגיע הוא היה עסוק בעבודה

קרובים אמא שלי החליטה לקחת אותי ואת אחיותיי בלי רכוש בלי כלום רק בגדים שהיו עלינו וברחנו מהבית וגם בלי אבא שלי 
  .שנשאר בעבודה

באזור הנהר כמה שעות ופתאום ראינו חיילים גרמנים  םהמתנו ש. ערים והגענו לנהר בשם ניפרהו עברנו יערותויצאנו ברגל 
אמא שלי טבעה ואני ואחיותיי בשארית  .אמא שלי תפסה אותי ביד ואת אחיותיי ודחפה אותנו לתוך הנהר בכוח .רינומאחו

רצנו  .התחבאנו באחד העצים ולאחר זמן מה ראינו את אמא ליד הנהר כשהיא ללא רוח חיים .כוחותינו יצאנו מהנהר וניצלנו

כשהתחלנו ללכת על השביל ו ,שהגרמנים לא יגיעו אלינוכדי נו ללכת המשכ .שםלאמא והוצאנו אותה מהנהר והשארנו אותה 
.                                                                               לאחר ששמע את הסיפור שלנו הוא לקח אותנו לרכבתוהבחור היה יהודי  ?ראינו בחור שניגש אלינו ושאל אותנו מה קרה

הוא יצא החוצה מהבית והתחיל לשאול את  .הוא לא ידע מה קרה לנו ונבהל .מהעבודה לבית ולא מצא אף אחד אבא שלי חזר

ון והשכנה אמרה כי בשעות הבוקר ראתה כי האישה עם הבנות יצאו ללא רכוש ורצו לכי .השכנים איפה אשתי והילדות שלי
שלא יזהו שהוא כדי לא להסתובב עם כיפה שחיילים הגרמנים הוא נזהר מאוד מה .אבא שלי יצא לחפש אותנוו ,רכבתוההיערות 

אבא שלי ביקש מאיתנו להראות לו  .רק אותי ואת אחיותיי ,לאחר מכן אבא שלי הגיע לרכבת ושם פגש אותנו בלי אמא. יהודי
 ,טבעה בזהירות רבה שלא יראו אותנו לנהר שבו אמאחזרנו . דנו לחזור לשם אבל אבא שלי התעקשפח ,איפה אמא מתה

  .ון מזרחונסענו לכי, ועלינו עליהוראינו שיש רכבת  תחנהחזרנו במהירות ל. חיפשנו אותה ולא מצאנו אותה
נו עהג. הייתה האחרונה שיצאה מהתחנהשלנו כנראה פיצצו את תחנת הרכבת והרכבת  ,בתחילת הנסיעה שמענו פיצוץ גדול

המתנו ברכבת ולאחר זמן מה הגיע למקום אישה  .ים עם קרנייםשד שבו שהיהודים הםהילדים שהיו במקום ח .לרוסיה לפסקוב

היא  .ם אנחנו צריכים עזרה היא הזמנה אותנו לבית שלה ונתנה לנו אוכל חםאשראתה אותי ואת החיות שלי ואבא שלי ושאלה 
 ,מר של תחבושותוח ,גזה מרובגדים מח היא תפרה לנו ,ים חדשים כי הבגדים שלנו היה מלוכלכים וקרועיםדתפרה לי ולאחיות בג

   .הטוב האישה הייתה מאוד .לנו כינים ור כי היעיפה לנו את השטשגם ו
 ברחאבא  .נו צרכים לברוח לכיוון מזרחיזור שלנו ושוב היאינו בבית שלה שמענו ששוב הגרמנים מתקרבים לילאחר כמה ימים שה

קורה במערב עם הגרמנים והם ה מה עו אותנו משפחה ששמשהגנו לקזחסטן שוב למזלנו קיבלכ .לכיוון מזרח לקזחסטןאיתנו 

  .עויהגרמנים לא יגאליו קיבלו אתנו בידיים פתוחות ולקחו אתנו לכפר בקזחסטן ש
אולגה למדה בבית , עבדה כדי לעזור לאבא לפרנס אותנוה אחותי הגדולה חי ,אבא מצא עבודה בחקלאות ביצור שמן חמניות

הגרמנים חוזרים לכיוון מערב ששנים בקזחסטן אבא החליט לעזוב כי הוא שמע  3לאחר  .לבשלספר ואני נשארתי בבית לנקות ו
לאחר כמה  .בנים 3ה שהייתה אלמנה עם וואנחנו עזבנו לאוקרינה ושם אבא שלי התחתן בפעם השנייה עם אישה בשם ריו

  .שים שמענו כי המלחמה הסתיימהדחו
  

  



 

    היוםי על קורותיך מתום המלחמה ועד /אנא ספר

 ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(
  

שרופים וגם היו נו בשדרין ראינו כי מספר בתים ינו למקום מגורעשהגכ .חזרנו מאוקרינה לאחר ששמענו שהמלחמה הסתיימה

בא שלי אחיות שלי רק הבית של שכנה שהייתה כמו משפחה לא נשרף גרנו איתם בצפיפות שבבית הקטן אני א .הבית שלנו
הילדים שלה אמא החורגת ההייתה נותנת צומת לב רק לילדים שלה ואבא שלי לא היה בבית בשביל  3ואמא החורגת שלי ו

לראות את כול מה שקורה בבית כי הוא מצא עבודה ולא היה בבית לא היה לא זמן ולאחר תקופה שאבא עבד קשה הוא קנה בית 

התחלנו  80ינו שם הרבה שנים ובשנות היה .אחיות שלי גם התחתנוהו ,בת ובן ,ילדיםשני לי  ולדונאני התחתנתי ו .קטן וגרנו שם
והחלום שלנו היה לעלות  ,ראינו סרטים ולמדנו עברית ,ישראלארץ הרבה על  מועהתחלנו לש .להרגיש שאנחנו לא שייכים לפה

  .עלינו כל המשפחה לארץ 1990במאי  13ב. לארץ

אני שמחה ומאושרת שאני  ,נמצאת בישראלאני עכשיו  .נו בראשון לציון שנתיים ולאחר מכן עזבנו לרמלהנו לארץ והתגורריעל
  אים  ייש לי בית ילדים ונכדים שיהיו בר ,פה

  

  

  תמיד אסרסא: ראיון

  2013דצמבר , רמלה


