
 

  "ְ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

   :שם משפחה  :שם פרטי
  מריה  יאסני

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

     Stoler סטולר  סטולר 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Maria 25/04/1922 נ / ז     מריה  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Vinnytsia  אוקראינה   מחוז ויניצה–קאלוס 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  שיינדל קיבריק  אברהם
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( עלהב/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Odessa אוקראינה  אודסה 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

 ואה קורסים באוניברסיטה לרפ2                                   
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 רוסיה, סברדלובסק 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1944 סברדלובסק

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1990   
  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  יך לפני המלחמה י על קורות/נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

הוא היה . על כך שהוא יהודי והרגו אותו בעיר ויניצה את אבא בזמנו לקחו פעילים של לנין .וסבלנו מרעבהילדות היתה קשה 
ברחה וסבתא שלי מצד אבא נותרה עם שלושה ילדים  . הרגו ולפני כן הוא ישב בבית סוהר,סבא שלי, את אביו גם .קומוניסט
בשנית התחתנה היא  .היא עבדה כמורה ביישוב. לא קרוביםל, ביישוב קאלוסלבדה אלמנה אמא שלי נשארה . לוונצואלה

 שםלמד של אמי  בעלה. ודסהליד א, ניה פרילינג קולול לאחר מכן נסענו משם .נולדה לה תחילה בת שנפטרה מסרקומהו
נולדו . 1933בשנת את לימודיה סיימה ו הלכה ללמוד באוניברסיטת אודסה לרפואה 1929אמא לאחר מכן בשנת . ונהייה כלכלן

 .ללא עזרה כלכלית, חיינו קשה מאוד. לכולם היא נתנה השכלה גבוהה. לאמא עוד שני בנים
  

  מן המלחמה י על קורותיך בז/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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

באונייה האחרונה . ברחה מאודסה ועברנו אוואקואציה לעיר סברדלובסק, ילדיםה תינואמא עם שלוש, כאשר החלה המלחמה
 סיימתי אוניברסיטה והתחלתי לעבוד באוניברסיטת ההגיינה 1943 בשנת .בסברדלובסקאיתו והתאחדנו אבי החורג  נסע גם
על , אספתי הרבה מאוד חומר למחקר. מכרות פחםבזמן המלחמה טיפלתי בעובדים שחלו במחלת ריאות שעבדו ב. והעבודה
 היה לה לחץ דם , חלתה בזמן המלחמהיאמ. זכויות של העובדים הללושפר את הל, זה נתנו הוראה בחתימת סטלין פי מחקר

, גרנו בחדר אחד חמישה אנשים, ומקושי סבלנו מרעב. בבית הספרוהבנים למדו , אבי החורג עבד במפעל צבאי. גבוה מאוד
בזמן המלחמה אכלנו בעיקר תפוחי  .ורק כאשר הוא החל לדמם לקחו אותו. ותחילה גם שמו איתנו איש שחלה במחלה מדבקת

 . אדמה וכאשר עבדתי באוניברסיטה קיבלתי מנות לוף
בן דודי ומשפחתו כולם . גם את אשתו הרגו ושרפו, על ידי הפשיסטים נהרגשל אבי החורג לא ברח בזמן המלחמה והוא  אביו
  .נהרגו

  

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

 לאחר סיום הלימודים עבדתי . רתי בסברדלובסקואילו אני נשא,  לאודסהחזרהמשפחתי ,  כאשר אודסה שוחררה1944בשנת 
 הוא 1951בשנת , "תיק הרופאים"במקרה . הוא היה רופא. ד איתי באותה האוניברסיטהמבאוניברסיטה ונישאתי לבעלי של

 רק לאחר עשראלא רק א סיים את הפרויקט הסופי שלו  הוא ל.ואני הצטרפתי אליולאיי קוריליה שנמצאים על יד יפן  נשלח
הרס את צפון העיר קורילסק התרחש צונאמי ש 1952 בשנת . בעלי היה כירורג.רופאהכ  שם עבדתי בבית חולים גם אני .םשני

בית החולים הנוסף שבו עבדתי נהרס לחלוטין וכל האנשים .  ואלינו זה לא הגיעהיה ממוקם במיקום גבוהבית החולים . באיים
באותו זמן הוא הגן , אקדמיה לרפואהבשלחו את בעלי להתמקצע . לעיר סמבר, בחזרנו למחוז לבו, מות סטלין לאחר .נהרגובו 

ואני , רופא בכיר בעיר טביליסי שבגרוזיהכשלחו את בעלי לעבוד ' 60-בשנות ה. עבדתי כטכנאית רנטגן על המחקר שלו ואני
קיבלנו משכורות גבוהות , טוביםהיו לנו שם חיים . שם נולדה נוהבת של.  שנה30-כשם  חיינו .רנטגן כטכנאיתשם עבדתי 
 .צהבת וקיבל זיהום, שביצע בתוקף תפקידו כרופא צבאי בכירנפצע באחד הניתוחים בעלי  .45יצאתי לפנסיה בגיל , ופנסיה

החלו בטביליסי פעולות  שנה 30-לאחר כ. בתי התחתנה ונולדו לה שני ילדים .וקיבל על כך פנסיה נכה מלחמההוא נחשב כ
 אנחנו גרנו בשכונה טובה ופושעים .ביניהם גם בעלי, הם נחשבו לכובשי גרוזיה, אנשי צבא רוסים לעקוב אחריהחלו . צבאיות

הופיעו שם המעבר היה משום ש. ואיבדנו כל מה שהיה לנועזבנו את העיר . יכלו להרוג אותנו ולסלק אותנו מהדירות שלנו
  .החיים נהיו קשים, תםחבורות ומאפיות והיה צריך להביא את הילדים ולהחזיר או

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
, אנחנו לא היינו פה רעבים. נתנו לנו קצבת זקנה, לישראל על כך שנתנו לנו גג אני מודה.  החלטנו לעלות ארצה90-בשנות ה
לא למדנו את השפה כי זה פשוט , לילדים שלנו היה קשה יותר. ולא קיבלו אותנו לעבודה, 70נו עם בעלי כבר היינו בני כשהגע

אני אוהבת את ישראל והיהודים ושמחה על .  מהן סבל מאז פציעתובעיות בכבדמעלי נפטר לפני שלוש שנים ב. לה הלך לנו
 . בישראלשמתרחשותגת מכל ההתפתחויות הרעות ובמקביל מודא, על הגילוים שלהם, ההישגים שלהם

  
  
  
  



 

  דינה גלוחובסקי: ראיון
  2009אוקטובר . אשדוד

  
  קרן אלמוג: עריכה
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



