
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד מפורסםבאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  לוין:שם משפחה

  
  ראיסה:שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          איתו נולדתישם משפחה 
  ורכוגליאד

 בלועזית
  

VERCHOGLYAD 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  ראיסה

  בלועזית
RAISA 

:                     מין
 נ

  :לידהשנת 
10.02.1926 

  זביאניגורודקה:  עיר לידה
  

  בלועזית
ZVENIGORODKA 

  :ארץ לידה
 אוקראינה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  לב וורכוגליאד

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 יאליזובטה 

  גביאניגורודקה:     מגורים קבועלפני המלחמה מקום

  

  בלועזית
ZVENIGORODKA 

  :ארץ המגורים

 אוקריאנה
  :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 יסודי

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה

  :או בתנועה חבר בארגון
  )עקיבאבני , השומר הצעיר, ר"בית(

  לא

  לא יודעת את שמו, במושב חלבנים, על הדרך לסטאלינגרד, בגבולות רוסיה:  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
  

  :כי הנך אדם חופשיהמקום בו נודע לך 
  

  :  תאריך השחרור
 1943מרץ 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 לא הייתי בבחנה עקורים

  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת
  קייב

  מתיציין ממתי עד , במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :שנתעליה
  

1990 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך;ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

  נא לכתוב בגוף ראשון
  

במרכז העיר התגוררו הרבה יהודים . 1926לפבואר  10-באוקריאנה ב, במחוז קייב, זבניגורודקהשמי ראיסה ונולדתי בעיירה 
תפרה  -אימי היתה תופרת. גרנו בבית.ואנוכי בוריס וליזה: יםהאח, לייב  אבי, יאליזבטה גרנו בדירה אימי. ומסביב חיו רוסים

למדתי בבית ספר . בבית קטנההכי  ילדה הוהייתי , כ בין הילדים"לא רבנו כ, חיינו כל המשפחה באחווה ואחדות. לנו בגדים
  . 'העירוני עד כיתה ח

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):לי למי עזרתבמי נעזרת או או, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור,או בהתנגדות בריחהב
  
  

אך בדרך עצרנו במשק . ברחנו מהעיירה שלנו לכיוון סטאלינגרד. 1942לאוגוסט   15באלא רק , המלחמה הגיעה אלינו לא ישר
התחבאנו ואף אחד לא . ברחנו אבל הגרמנים התקרבו לעיירה אליה .אני לא זוכרת את שמה, ר מוצרי חלבהמתעסק עם ייצו

, ליזה , אחי בוריס שירת בצבא האדום במזמן המלחמה. אבל אני ואימי ניצלנו, הגרמנים רצחו את אבי ביריות. מצא אותנו
אימי עבדה  . בתור כוח סיעודי בבית חולים צבאי היא סיימה את שירותה צבאי בתום המלחמה וחזרה לקייבאחותי שירתה 

וכל הזמן חיכינו , בזמן המלחמה היה מאוד קשה התחבאנו מהגרמנים. ר תופרת וזה עזר לנו להתקייםלאורך המלחמה בתו
  ?מתי סוף סוף נוכל למצוא בית בו נוכל לחיות, מתי ישחררו אותנו

  . שחררו אותנו 1943במרץ  -למעשה חיינו מתחת לכיבוד בערך כשנה
  .בסיום מלחמת העולם השניה, מ"ביום השחרור של בריהבחיים , בוריס, אימי גילתה שאחי שהתגייס לצבא האדום

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

ס ערב את "כ למדתי בבי"אח .ללא חפצים, חזרנו אחרי המלחמה לא כלים . וגרנו שם עד שעלינו לישראל 1947חזרנו לקייב ב
כ השלמתי את לימודי בתור "אח. 70-עד שנות ה התחלתי לעבוד בתור מנהלת חשבונות בפדרציה של קייב. הנהלת חשבונות

  .בתור כלכלן ראשי 1983שנה עד שנת  13ועבדתי  באירגון צבאי במשך . חשבון רואת 

נולדה לנו ילדה . בהתחלה עבדנו באותו מקום העבודה ושם הכרנו. 1955והתחתנו ב 1953-יבגני לוין ב, הכרתי את בעלי היקר
  . נשואה לאנדריי 32בת , יש לי נכדה אולגה. 1957לידיה בשנת 

  

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

  ):לדורות הבאים
  
  

קיבלנו דירה מהממשלה ואנחנו מאוד מרוצים . וישר הגענו לצפת, 60אחרי גיל , כבר בפנסיה, 1990ואר רבפבעלינו לישראל 

  . בישראל יש פנסיה טובה. באופן כללי במהלך החיים שלי אני שמחתי והודתי על כל מה שקיבלתי .ממצבינו כאן
אימי והאחים שלי . בעלי עדיין חי בבית שלנו בצפת".  נוף צפת"רפאוית כעת אני לא במיטבי ומתגוררת בבית אבות  מבחינה

  .שהמשפחה בסוף מזדקנת - נפתרו כבר ואני מרגישה כי ככה זה צריך להיות
לא  -רים לחיות טובאנחנו צריכים לעזור לאח. ולא מזיקה, שאוהבת אחד את השני, לדעתי מה שחשוב חיים זו משפחה טובה

  . רבנו וכמה שיכולתי עשיתי טוב למשפחתי
שכל אחד ירגיש שרוצה . שיעביר אותם בטוב -ואדם שמעביר את רוב שנותיו המודעות בחיייו, הכי חשוב שתהיה משפחה טובה

  . להיות אדם טוב יותר, לעזור לאחר

דבר אחד שאני ממש מצטערת עליו הוא שלא . טובוחשוב שכל מי שמתחבר איתנו יהיה אדם . בעבודה תמיד העריכו אותי
  .למדתי עברית וזה מונע ממני הבנה של דברים ולהחשף לאינפורמציה מעניינת וחשובה



 

  
  2014מרץ , צפת, רבקה זך: ראיון

  


