
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                              

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  בולגקוב :שם משפחה

  

  לודמילה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

ספקטור                               : המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
 Spector                                             

 :שם נעורים

   בלועזית                                                          :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין

 נקבה
 :לידה תאריך

11/08/1931 
     ): מחוז, ישוב( מקום לידה

                                                              

   בלועזית
                                                           

  אוקראינה :ארץ לידה

 
  יאנה איזראילובסקהטט :שם פרטי ושם נעורים של האם  אנטולי :של האב שם פרטי

 
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                    :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  אוקראינה :ארץ המגורים                                    בלועזית

  
 

   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

        רוסיה                                             , גורקי, טונשייבו ):ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

  :                                                                       מקום  השחרור
 

 :  תאריך השחרור

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

  

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1991 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /פרנא סא

 נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  

אני הבכורה מבין . ולאמי קראו טטיאנה. היה קצין בצבא הרוסי, אנטולי ספקטור, אבי. בקייב שבאוקראינה 1931נולדתי בשנת 

  .כאשר יש הפרש של שנתיים בין כל אחד מהאחים, ארבעה ילדים

  
  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/ביודנראט

  ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 
  

העלו את אמי ושלושת אחי לרכבת ללא שום התראה מוקדמת וללא אפשרות לארוז אף , בשעת בוקר מוקדמת, 1941בשנת 
ללא , נסענו בצפיפות נוראית. והדרך הייתה קשה ע ימים עד שהגענו לרוסיהאני זוכרת כי נסענו ברכבת כשבו. לא חפץ אחד

היינו שומעים את השריקות של הטילים ואחריהם את . אויר וללא אוכל וכל הזמן חגו מעלינו מטוסים גרמנים בגובה נמוך

אבי . הסמוך לעיר גורקי ,במהלך כל המלחמה גרנו בכפר קטן בשם טונשייבו. זוהי הייתה חוויה מפחידה נורא. הפיצוצים
לאחר תקופה . אבי הגיע לכפר בו שהינו בכדי לחפש אותנו, עם סיום המלחמה. הצטרף לצבא הרוסי על מנת להילחם בנאצים

  .הוא קיבל צו להתייצב חזרה באוקראינה ולכן עברנו כל המשפחה לאוקראינה בעקבותיו, קצרה

  

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

. עבדתי כמנהלת מחלקה במפעל סודי ובעלי היה מהנדס. והולדתי את בני היחיד, התחתנתי, באוקראינה הכרתי את בעלי
בעלי , ות לארץ יחד עם בני ומשפחתוהחלטתי לעזוב אותה ולעל, בעקבות גלי אנטישמיות גוברים באוקראינה, 1991בשנת 

  .נפטר שנים קודם לכן
, אני גרה בדיור מוגן. עד היום שם נשארנו, ם ולאחר מכן הועברנו לנס ציונההשתכנו כחודש בבית מלון בירושלי כשהגענו לארץ

  .ובני גר לא רחוק ממני

  

  מיכל סקשידלק: ראיון

  2009יולי , נס ציונה


