
 

  "ְ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

  בלוצרקובסקי      :שם משפחה  אנה' ז     :שם פרטי
    

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

                         בלוצרקובסקי                                     
:       מין   :לידה תאריך        :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

   12/09/1930 נ                                                            אנה'ז                                    
  :ארץ לידה  וק'קרימינצ  ):מחוז, ישוב( ום לידהמק   בלועזית

 אוקראינה                                                                                                  
    יעקב:של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 ובה פרסל  
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/אישהשם פרטי של ה  :  של האישה שם נעורים

   
                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

                                                         
 אוקראינה

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

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  אוזבקיסטן, טשקנט
                                                                                  קירגיזיה ,פרונזה

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                                               קירגיזיה,פרוזנה:   מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 08/1944   

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)דרך היםאם עלה ב (שם האנייה
  1997   
  

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(

  .אמא היתה ספרנית ואבא עבד בבנית מוסדות חינוך ותרבות  .אינטלגנטיתמשפחה ב  אוקראינהגדלתי ב
  .דודה ובן דודה וסבתא,לי גם שני אחים קטניםהיו 

  
  

  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 /ן יהודיארגו/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

  .התחילה המלחמהר שאאבי התנדב לצבא והתגייס מיד כ
  .ואנחנו ברחנו יחד עם עוד המוני יהודים לכיוון אסיה,הנאצים התקדמו במהירות

  .טןאוזבקיסהגענו לעיר טשקנט ב,אחרי חודש,עד שבסוף, ע ונסענו בעוד רכבתאחר כך חיכינו שבו,נסענו שבוע ברכבת
  .שלה  הקטן והיו איתנו גם סבתא שלי ואחותה של אמא עם הבן, אמא שלי ואני עם שני האחים שלי-היינו יחד

  
  .כל היהודים שברחו מרוסיה ומאוקראינה הגיעו לשם. שם בטשקנט היו מליוני אנשים

  .בכיכר העיר, וכל האנשים האלה היו זרוקים ברחובמאד מאד חםהיה ,1941זה היה בקיץ של שנת 
  .והרבה אנשים חלו בטיפוס, לא היה מה לאכול,היה ממש רעב

  . נדבקו בטיפוס,לונה ,גם הדודה שלי והילד הקטן שלה
  .הוא היה בן שנה . טראבל הילד שלה נפ,הדודה בסוף הבריאה

  
  .בערך חודש, טבטשקנ,היינו שם 

  .התחילו לפזר אותנו למדינות הסמוכות שהיו בשטח ברית המועצות,אחרי שהאנשים קצת התאוששו 
  .במדינת קירגיזיה,אותנו העבירו לעיר פרוזנה

  .אני הייתי תלמידה בבית הספר שהיה שם. אמא שלי עבדה בקולחוז). זה כמו קיבוץ(הגענו בהתחלה לקולחוז   ,בפרוזנה
  . האחים הקטנים היו בבית עם הסבתא.אבל זה מה שהיה ,ספר לא ממש טובזה היה בית 

  .היא עבדה שם יחד עם הדודה.  אמא מצאה עבודה במפעל נשק1942בשנת 
  . שעות24 שעות הפסקה ושוב חזרה לעבודה של 12אחרי כן , שעות עבודה24 כל משמרת היתה של .הן עבדו במשמרות

  . ינו עם הסבתאואנחנו הי,ככה הן עבדו יום ולילה
  .לא ידענו בכלל  מה קורה איתו,לא ידענו אם הוא חי או מת. כל אותו זמן לא ידענו כלום על אבא

  
  

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

  .ה מהנאצים אוקראינה השתחרר1944בשנת 
                                                 .ברגע שפינו את העיר מהגרמנים, דנפרופטרובסק  לעיר, חזרנו לאוקראינה 1944באוגוסט 

  
  .הוא נהרג במלחמה, בעלה של הדודה שלי לא חזר. חזר אבא שלי1945בשנת 

  .מעשיו במלחמה על שים" הרבה צלוקיבל  מלחמהאבא שלי היה גיבור
      . הוא עלה בדרגות ובסוף המלחמה הוא כבר היה קצין בכיר בצבא הרוסי

  .כבשו את כל גרמניה,עם האמריקאים יחד,אחרי שהרוסים -הוא הגיע עם הצבא לעיר ברלין 
  .08/05/1945  הסכם הכניעה של הגרמנים היה בתאריך

  .ותנו לרומניה ולקח א אלינו לדנפרופטרובסק אבא הגיע  ,מיד אחרי כן
  

  .כדי להשליט שם את הסוציאליזם,אחרי הנצחון ברית המועצות השתלטה על רומניה 
  .,הנציג של הצבא הרוסי ברומניה, המושלאבא שלי היה 

  . של רומניהעיר הבירה-המשפחה שלי גרה בבוקרסט
  



 

  .ריכה לעבודולכן לא היתה צ,אדם מכובד מאד,היא היתה אשתו של המושל.אמא שלי כבר לא עבדה אז
  .ואני יצאתי ללמוד בפנימיה בעיר קריובה,האחים שלי היו עם אמא בבית

  .רתי בבית עם המשפחהאחרי שנה חזרתי וג
  

  .וגרנו שם עוד הרבה שנים,דנפרופטרובסק חזרנו ל1947בשנת 
  . ונולדו לנו שני ילדיםמרק ליאמבורסקיהתחתנתי עם   בדנפרופטרובסק

  
  .הם לא התקבלו לשום מקום בגלל האנטישמיות, באוניברסיטהכשהילדים גדלו ורצו ללמוד

לא הסכימו לקבל אותם לשום מכללה ולשום ,1976בשנת ,אבל באותה שנה ,תמיד היו אחוזי קבלה מסוימים ליהודים
  ".אין אחוזי קבלה ליהודים"אמרו להם בפירוש .אוניברסיטה
  .נו את אוקראינה ועברנו לקווקזואז עזב,הוא לא היה מוכן לקבל את זה" עד כאן"בעלי אמר 

  
  .בקווקז הילדים למדו ושם גרנו עד שעלינו לארץ

  .1997 ואנחנו עלינו אחריה בשנת 1996עלתה בשנת ,סבטלנה ,הבת שלנו
  

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

  .היא גרה איתנו בקרית ארבע. חרי שבעלה והבן שלה מתו במלחמהאהיא היתה לבד ,עלינו לארץ עם הדודה שלי
  .כ היא עברה שבץ ועברה לגור בבית אבות בירושלים"אח

  .היא נפטרה לפני שנתיים.  שנים והילדים שלי ביקרו אותה בכל שבוע8 היא היתה שם במשך 
  

  .ותוך כדי הניתוח הוא עבר דום לב,אחרי שנה הוא היה בניתוח צינתור . ף לב קלשנה אחרי שעלינו בעלי קיבל התק
  . שנים אחרי כן ונפטר לפני שנתיים12הוא חי עוד .  שעות ובסוף הרופאים הצליחו להציל אותו9הניתוח ארך 

  
  .נסענו לגרמניה לבקר את אמא שלי ואחי שגרו שם,אחרי שהוא התאושש קצת מהניתוח

  .בבית של אחי בגרמניה  קיבלתי ארוע מוחי,םאחרי כמה ימי
  .כ חזרתי לארץ בהטסה רפואית"הייתי מאושפזת שם במשך חודש ואח

  .כ עברתי תהליך ארוך של שיקום"תי מאושפזת במשך שלושה חודשים ואחבארץ היי,כאן
  .הארוע שעברתי היה קשה מאד וגם בעלי היה במצב קשה מאד.

  , פואה כאן מתקדמת מאד והצליחו להציל אותי ואת בעליאני מאד שמחה שעלינו לארץ כי הר
  .אם היינו ברוסיה היינו מתים מזמן

  .הבת שלי כאן בקרית ארבע והבן שלי בבאר שבע .היום אני עדיין גרה בקרית ארבע ומאד אוהבת אותה
  
  

 


	                                         "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 



