
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלת

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

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  רפופורט

   :שם פרטי

  אידה 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, שאלה אינה נוגעת אלייךבמידה וה                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  זילברמן

                                              בלועזית
Zilberman  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  אידה

   בלועזית
 Ida                                         

:                     מין

 קבהנ
   :לידהשנת 

1941 
  :  עיר לידה

                                              ה'מחוז וינצי/ בוקיץ'ז

       בלועזית
    Z'bokitz                                       

  :ארץ לידה

 אוקראינה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  שולם זילברמן 

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 ברונפמןבלה  
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

                                              ה'מחוז וינצי/ בוקיץ'ז

   בלועזית
Z'bokitz 

  :ארץ המגורים

  אוקראינה

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה ,אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                              ה'מחוז וינצי/ בוקיץ'ז                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       

   בלועזית בוקיץ 'גטו ז ציין את שמו, במידה והיית בגטו
             Ghetto Z'bokitz 

                                                                                                                                      

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  רורתאריך השח

1944 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  
1990 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

, סבתא ואני, אימא, בבית שלנו גרנו אבא. גרנו באזור שהיו בו הרבה יהודים, יה'בוקיץ שמחוז ויניצ'בעיר ז 1941נולדתי בשנת 

  . אני לא זוכרת דברים מהבית לפני המלחמה כי הייתי תינוקת אבל שגדלתי אימא שלי סיפרה לי מה שעבר עלינו

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

אנחנו לא יכולנו לברוח כי גייסו את , היו מעט אנשים שברחו, ועות שהם מתקרביםלפני שהגרמנים הגיעו אלינו היו באוויר שמ

השוטרים שעבדו ביחד  .כ הם ריכזו את היהודים בגטו"אח, כשהגרמנים הגיעו הם שרפו בתים והרגו יהודים. אבא שלי לצבא
אימא הייתה , ב הם היו חוזרים לגטוחקלאות ובער, כל מי שיכל לעבוד הם לקחו אותו לעבודה באדמה .עם הגרמנים היו רוסים

, סבתא שלי הייתה אישה חכמה. לא היה לנו אוכל, המצב בגטו היה קשה, הולכת לעבודה וסבתא שהייתה חולה נשארה בגטו

היא הסתירה דברים באדמה וכשהיה מחסור היא , הייתה לה של כל מיני דברים והיא הייתה מחליפה דברים תמורת אוכל

היו גם באזור גויים טובים שעזרו , יום אחד אימא שלי לקחה תפוח אדמה והגרמנים הרביצו לה. מורה לאוכלהוציאה והחליפה ת

כשהמלחמה הייתה לקראת סיום הגרמנים לקחו אותנו בשיירות . לנו והביאו לנו אוכל לגטו אבל גם אצלם המצב לא היה טוב

כשלקחו אותנו בשיירה ליער שוטר אחד . ודים שהגרמנים ירו והרגוקברי אחים גדולים של יה 4יש ביער , לעיר כדי להרוג אותנו

, אנחנו הולכים יחד: "סבתי סירבה כי היא אמרה, אמר לאימא שלי שהם הולכים להרוג אותנו והוא אמר לה שתמסור אותי לידיו

הפרטיזנים הבריחו , ניצלנו ביער הסמוך היו פרטיזנים שנלחמו עם הגרמנים וככה אנחנו". אם יהרגו אותנו אז יהרגו גם אותה

  . את הגרמנים ואנחנו נשארנו עם הפרטיזנים
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

, משפחות של יהודים 50-בעיר כ נשארנו, י הגרמנים אז חיינו בבית אחר"הבית שלנו נשרף ע, אחרי המלחמה חזרנו לעיר שלנו

ואבא שלי חזר מהצבא בגלל בעיות שהוא  4אני הייתי בת . הגרמנים הרגו את רובם, לפני המלחמה היו הרבה יותר יהודים

הלכתי לבית הספר והייתי היהודייה היחידה  7בגיל . אימא וסבתא, ונשארנו אני, סבתא שלי אמרה לו לעזוב את הבית, עשה

כל שאר הילדים היהודים , בכיתות של הגדולים היו גם כמה ילדים יהודים, אחרת היה ילד בשם אברשה נודלמן ובכיתה, בכיתה

נסעתי למבחן  18בגיל . אני הייתי תלמידה טובה, סבתא שלי הייתה חולה, אימא עבדה בחקלאות וברפת. מתו בגטו

אמרו לי שנכשלתי במבחן , למוד פיזיקה ומתמטיקהרציתי ל, באוניברסיטה באודסה ביחד עם חברה שלי שהיא לא יהודייה

לאחר מכן למדתי תפירה והייתי מהנדסת . הכשילו אותי בגלל שאני יהודייה. למרות שהתשובות שלי היו כמו של חברתי
היה גל של עלייה לארץ והבת  1990השנת . בנות באודסה 2התחתנתי ונולדו לי , של בגדיםעבדתי בבית חרושת , תפירה

  . שלי דחפה אותנו לעלות לארץ והסכמנו כי היו עדיין מקרים של אנטישמיות הבכורה

  

  י על חייך  בארץ/א ספרנ

אני עבדתי , בעלי לא הצליח למצוא עבודה, קריית שמונהגרנו תחילה בחיפה ואחרי זה עברנו ל, 1990עלינו לארץ בשנת 

את רוב זמני . נכדים כשהגדול ביניהם בצבא שלוששנים אבל יש לי  חמשבעלי היה חולה ונפטר לפני , כתופרת בחנות בגדים
  . אני מבלה עם נכדיי

  

  

 

 יאיר יהודאי: ראיון

  2013מאי , קרית שמונה


