
 

  "ְ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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  בורד :שם משפחה

  

  מיכאל  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

      בורד :המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
                                              

  :שם נעורים
 

  מיכאל  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                                            

   בלועזית
                                               

:                     מין
 ז    

   :לידה תאריך
18/02/1934 

  קרסנוגרד  ):מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

   בלועזית
                                                           

  אוקראינה  :ארץ לידה
 

  נחום  :של האב שם פרטי

  

  בלה רייזל ברזינה  :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

  
  :  של האישה שם נעורים

 

                                               פולטבה  :לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

   בלועזית
                                          

  אוקראינה :ארץ המגורים

 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 
   :המלחמהמקצוע לפני 

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

  רוסיה ,סראטוב ,מרקס ): ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                       
                                                                           

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                          :              מקום  השחרור

 
  :  השחרור תאריך

1944 
  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים

 
   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת

  
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

  :עליה שנת
  

12/11/1998 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

 .היו אלה נישואין שניים של אבי לאחר שאשתו הראשונה ובתו נפטרו מדלקת ראות .והייתי בן יחיד לאימי קרסנוגרדנולדתי ב

 לא .ונשאר לגור ולעבוד שם,כדי ללמוד במוסקווה 15הוא עזב את הבית כשהיה בן .אבא אבל אני לא הכרתי אותומהיה לי אח 
  .ולכן לא היתה מסורת משפחתית מהצד שלו 10אבא שלי היה יתום מגיל . ידענו כמעט שום דבר על יהדות

ואני זוכר  .הניםואני זוכר את סבא שלי מברך בבית הכנסת כי הוא בא ממשפחת כ. כרונותימצד משפחת אימי יש לי מעט ז

 פולטבה עברנו לעיר,3כשהייתי בגיל  .א ידעתי כלוםל,חוץ מזה. יתה קוראת בספר תהיליםישסבתא שלי לא אכלה חזיר וה
גרו  ,ובשכונות המרוחקות ,במרכז העיר אני גרתי עם אמא .שבה גרו גם הדודים שלי ,מקרסנוגרד מ"ק 50במרחק  ,הסמוכה

  ").ניורה"ובכינוי חיבה " אנה"היא נקראה גם (חנה  -ואחותה, יוסף -אחיה של אימי
גם לדודה . הוא עבד כרואה חשבון ראשי במפעל לחלקי מכוניות שייצר בעיקר צמיגים. בת אחת יתה לויהדוד יוסף היה נשוי וה

באותה תקופה סטאלין  .והוא היה סדרן עבודה ראשי במפעל לנשק בחרקוב 'לב שלפרט'קראו לבעלה .חנה היתה בת אחת
  .גם כשלא היתה סיבה ממשית והם לא עברו על החוק,הכניס הרבה מאד אנשים לכלא

כל אנשי ההנהלה נאסרו ומי שלא שיתף פעולה . היתה לסטאלין מטרה לחסל את ההנהלה הראשיתדוד שלי עבד מפעל שבו ב

במשך כל תקופת . 1946והשתחרר מהכלא רק בשנת  1937נאסר בשנת הדוד לב . עם השלטונות קיבל מאסר ארוך יותר
  .המלחמה הוא לא היה עם המשפחה שלו

אבל עדיין לא  ,באותה תקופה הייתי כבר בן שבע .כמה חודשים לפני שפרצה המלחמה ,1941ל אבא שלי נפטר בחודש אפרי
  .הלכתי לבית הספר

  

  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 

  
 22בתאריך  ,בבוקר 10בשעה  שהשכנה הגיעה אלינואני זוכר .את כל מה שקורההייתי כבר גדול והבנתי ה פרצהמלחמה כש

  .יר בין המטוסים ואת ההפצצותואוהראינו את קרבות אני זוכר ש .ואמרה שהתחילה מלחמה 1941ביוני 

ולמבוגרים אנחנו נשארנו ב כי בתו של הדוד יוסף הצטרפה לנוער .מי ברגל ומי ברכבת,רוב היהודים עזבו מיד את אוקראינה
  .וי הגנה ולא יכולנו לעזוב אותהושחפרו שוחות וק

יצאו וזרקו לחם על  ראו את זהש האוקראיניות .בידי הגרמניםברחוב יתה תהלוכה של שבויים אוקראינים שהובלו יאני זוכר שה
יך יקבלו התושבים את השלטונות באוקראינה רצו לבדוק א.תרגיל רק מאוחר יותר התברר שזה היהו ,באוגוסטזה היה .החיילים

  .הכיבוש הגרמני

אלה דברים שאף אחד לא מדבר .חודש וחצי אחרי התרגיל,והאוקראינים שמחו מאד כאשר הגרמנים באמת הגיע
. אבל הצעירים הביעו שנאה גדולה מאד ליהודים,המבוגרים אולי התנהגו יחסית בסדר. האוקראינים היו אנטישמים,עליהם

גם הגרמנים לא פגעו באוקראינים והם שחררו את .אינה התושבים קיבלו אותם בלחם ומלחכאשר הגרמנים נכנסו לאוקר
  .החיילים שנלקחו בשבי במהלך כיבוש העיר קייב

נכנסו הגרמנים , בספטמבר 20בתאריך ,יום למחרתב. ממש ברגע האחרון,בספטמבר 19אנחנו הצלחנו לברוח בתאריך 
ד יוסף מילאו את המכוניות בכל מה שהיה אפשר מהציוד של המפעל וברחו עם אנשי ההנהלה במפעל שבו עבד הדו .פולטבהל

נסענו במשך שבוע עד  .אנשים בתוך משאית מלאה בחלקי מכוניות 7נו וכך נסע, יקחו גם אותנויהדוד דאג ש.המשפחות

נה בית ספר שבו חיכינו אנשי המשטרה בבליקליטבה לקחו מאיתנו את כלי הרכב והכניסו אותנו למב .שהגענו לעיר בליקליטבה
  .לאוניה

עברנו ' בקלצ .בתוך רוסיה ,)(Kalatch' קלצ לעירימים על נהר הדון עד  5ושטנו במשך , אחרי שלושה ימים הגיעה האוניה
אחרי לילה של נסיעה  .נוסעים המיועד לארבעה אנשים בחדרון אחד 30והצטופפנו  ,לתאים יםמחולקהקרונות היו  .לרכבת

עלינו שוב על אוניה שלקחה אותנו על נהר  .אחרי שבוע אמרו לנו להמשיך במסע.רד ושהינו בעיר במשך שבועהגענו לסטלינג

לאוקטובר הגענו לעיר מרקס אחרי  10בתאריך  .מ"ק 60כ המשכנו בהפלגה עוד "אח.ימים 5שבה היינו ,סראטובהוולגה עד ל
  .ושם נשארנו ,יום 20נסיעה של 

היינו שבעה . של שלושה חדרים המשפחה שלנו קיבלה בית .ה במכללה מיד כשהגענו למרקסאמא שלי התחילה לעבוד כפקיד
אבל כולנו ישנו יחד בחדר אחד מפני שהיה מאד קר ולא היו לנו אמצעים לחמם  )שלוש נשים ושלוש בנות,הדוד יוסף(אנשים 

  .חוץ מכמה עצים שהדוד יוסף הביא,את הבית
כל יום היינו אוכלים . כמעט שלא היה בכלל אוכל ,חוץ מזה.יום חילקו לנו תלושים ללחםכל הדוד יוסף הצליח להשיג דוחן וב

  . שום דבר,לא ירקות,לא קמח,לא סוכר.חוץ מזה לא היה כלוםו מרק של דוחן



 

הוא עבר לשם עם משפחתו ואנחנו נשארנו ארבע  .סראטובמינו את יוסף לתפקיד כלכלן ראשי במפעל ב 1942בחודש יולי 
  . דירהנפשות ב

זאת היתה דירה בתנאים .ואז ארבעתנו עברנו לדירה אחרת שנתנו להיה יריפקידה בע אמא קיבלה תפקיד של 1943בשנת 
בחלקה הזאת גידלנו פירות וירקות  .ועם חלקת אדמה קטנה,דירה עם חימום ומרפסת יפה בקומת קרקע.הרבה יותר טובים

ונכנסתי ישר  ,מוד בבית הספר בפעם הראשונה בחייהתחלתי לל 10בן  כשהייתי ,1944בשנת  .ובזכותה היה לנו מה לאכול
  .לכיתה ג

  

    היוםי על קורותיך מתום המלחמה ועד /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  

נסעתי ללמוד  1953בשנת . החלקה שלנואני המשכתי לעבד את ו גם אחרי שהסתיימה המלחמה המשכנו לגור באותו בית
 טוב וקיבלתי חדרראחזרתי לס 1959בשנת  .אחרי שסיימתי את הלימודים יצאתי לעבוד שלוש שנים בסיבירו סראטובבהנדסה 

לכל .משפחות 10יתה בנין שבו כל קומה מחולקת לשניים ובכל חלק גרו בשיתוף יה" קומונלקה"ה .יחד עם אמאב "קומונלקה"ב
  .השירותים והמקלחת היו משותפים ,אבל המטבח ,ה חדר שינה פרטימשפחה הי

חזרה לגור היא היא התחתנה אחרי ש .באוניברסיטה בסראטובואחר כך למדה  במרקס גם בת הדודה שלי סיימה לימודים
  .בשלב מאוחר יותר הם עלו משם לארץ ישראלו באוקראינה

 ,לריסה .אולגההבת נולדה  1986ובשנת  ,איליה,ולד הבן שלנונ 1978בשנת . התחתנתי עם פאינה מרקוביץ 1977ת בשנ
איליה . החלטנו להצטרף אליהם 1998בשנת . וגרה בקרית ארבע 1994 בשנתעם משפחתה לארץ  עלתה ,אחותה של אשתי

  .לא עלה איתנו ונשאר ברוסיה כדי לסיים את לימודיו באוניברסיטה
הבת ,גם אולגה .אנחנו גרים בקרית ארבע עד היום.בדירה שלריסה הכינה לנוובאנו מיד לגור בקרית ארבע  1998עלינו בשנת 

  .גרה בקרית ארבע ויש לה שני ילדים, שלי
  .הוא רופא נשים ויש לו ילד אחד.בדרום" מבועים"היום הוא גר בישוב . 2003איליה עלה לארץ בשנת 

  

  תפארת בשארי: ראיון

 2013ינואר , קריית ארבע


