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  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

  ספיבק :שם משפחה

  

  מירון :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           פישמן: שם משפחה איתו נולדתי

                                            

                                             Fishman בלועזית
  

 
  מרק :שם פרטי איתו נולדתי

  

 Mark בלועזית
                                          

:                     מין

    נ/ז
  : שנת לידה

3/3/1941  

    רזינה :עיר לידה

                                                              

      Rezina בלועזית

                                           

 מולדובה :ארץ לידה

  מנדל  :שם פרטי ושם משפחה של האב

  

  טרנה ברנסון :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    רזינה: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

 Rezina בלועזית
 

  מולדובה :ארץ המגורים

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

  :חבר בארגון או בתנועה

  )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

     קאנט -קרגיזיה, מולדובה: מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
  ציין את שמו     , במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                     :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במחנה עקורים במידה והיית

גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  )ואיטליה

 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנת עליה

  

1947  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  בזמן המלחמה לפני י על קורותיך /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, או בהתנגדות בריחהב

  

, כשהתחילה מתקפת הנאצים ברומניה הוריי ברחו לעיר רזינה בסרביה. ברומניה לפני המלחמה הוריי גרו בעיר קריובה

  . שישה שבועות לפני פרוץ המלחמה, 3.5.1941שם נולדתי ב

כשהחלו ההפגזות האוויריות מהגרמנים הוריי עזבו את כל רכושם וביחד איתי ברחו בסירה בגשם עז דרך נהר הדנייסטר 

, אימי. ת ריאות ונפטר ביום השני למלחמה ואני הייתי יתום מאב כבר בגיל חודשייםאבי חלה בדלק. לכיוון שטח רוסיה

, מחלה קשה עם מוגלה וסירחון, בזמן המסע חליתי בדפטריה. עלתה על קרון רכבת לכיוון דרום רוסיה, ביחד איתי כתינוק

אימי ירדה איתי מהקרון וצעדה . קלושים בקרון דרשו מאימי לזרוק אותי דרך החלון כי סיכויי להינצל היו. ובאבעבועות רוח

וכשמצבי השפר היא המשיכה איתי בזרועותיה , היא פגשה בדרך רופא שריחם עליה ונתן לה תרופות. ברגל לכיוון אודסה

בעיר קאנט אמא עצרה ועבדה בחקלאות בעבודה קשה ובאותו הזמן אני הייתי מוטל על האדמה לצידה . ברכבת לקרגיזיה

כתוצאה מתנאי הגידול הקשים ומסיבוכי מחלות הילדות אני התחלתי לאבד את הראייה . יקה אותי בשדהוהיא הייתה מנ

  .ניתוחי עיניים וגלאוקומה קשים, וכל החיים נותרתי בקוצר ראייה עם משקפיים במספרים גדולים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ): עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

שאיבד בזמן המלחמה את כל , אימי התחתנה בשנית עם זכריה ספיבק. חזרנו לעיר רזינה 1945בסיום המלחמה בשנת 

הוא אימץ אותי ושיניתי את שם , רגע לפני קבלת הדרכון ברוסיה 16כשהייתי בן . משפחתו וגם את אשתו ובתו הקטנה

עד , יימתי תואר שני בלימודי הנדסה באודסה ועבדתי בקייב בתפקיד תכנון לתקשורתס. המשפחה מפרישמן לספיבק

  .1947עלייתי היזומה לארץ בשנת 

  

המסר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה( י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):שברצונך להעביר לדורות הבאים

  

פעמיים קיבלתי . ל בצריפין"שנים כמהנדס אלקטרוניקה בתפקיד בכיר כאזרח עובד צב 34לאחר הטירונות עבדתי בצבא 

התנדבתי למתן עזרה והכוונה לעולים  1990בשנת . ש וסיימתי קורסים של קצינים טכנים,לי וצל"תעודת עובד מצטיין צה

לאשתי ולי . ל וקיבלתי תעודת מתנדב מצטיין"ון לציון בארגון שיחדשים כשנתיים וכיום אני בפנסיה ומתנדב בעיריית ראש

 .יש שני ילדים ושני נכדים

  

 

  סטלה ספיבק: ראיון

  2012 מאי, ראשון לציון


