
 

  "ְלדֹורֹות"                                           
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                     
  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                         
  

  .הנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון וב

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 ב רסםמפואוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   בלומין:שם משפחה

  

  מקס:שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, השאלה אינה נוגעת אלייךבמידה ו                                  

            בלומין:איתו נולדתישם משפחה 

                                            

                                              בלועזית
 

  מקס:איתו נולדתישם פרטי 

                                                      

   בלועזית
                                          
:                     מין

  זכר  
   :לידהשנת 

1940 
    אודסה:עיר לידה

                                                              

       בלועזית
                                           

  אוקראינה:ארץ לידה

 
  אלכסנדר בלומין:של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  רזליה פאם:שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                     אודסה:לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

   בלועזית
                                         

  אוקראינה:ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

      )קיסטן'טדג(עיר קניבדם :מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )ם העיר או האזור ושם הארץש(

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                                                   

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       :לך כי הנך אדם חופשי המקום בו נודע

 
 

  :  תאריך השחרור

 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, והיית במחנות מעצר בקפריסין במידה

  

  :עליה שנת

  

1990 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

. סבתא ואני, רזליה-אימא, אלכס-אבי, נפשות 4גרנו בדירה . 1940בשנת , אני מקס בלומין נולדתי בעיר אודסה באוקראינה

  .אימא עבדה בבית עברה במחלקת מזון, אבי עבד כמנהל חשבונות בפרקליטות מחוזית

כשהלכנו עם אימא ללוות את  .קיסטן'ואימא ואני ברחנו לקניבדם שבטדג, סבתא מתה, אבי התנדב לצבא, לחמהכשפרצה מ

תה לבושה יחד עם אשתו שהייהוא עמד ב. היו עליו הרבה מאוד מדליותואלוף  רכבת עמד קצין בדרגתהבתחנת , אבי למלחמה

בסביבתו התאספו הרבה ו, אף יהודי ה קרבות ולא פגשם שהוא היה בהרבל רקוהאלוף אמר ב .היטב בבגדים מאוד יקרים

 האמרה שרק שלחה את בעל, ךצבאית הקרובה ודיווחה על כהמייד הלכה לתחנה ושהוא סיפר מה אימא שמעה את  .אנשים

ת הם תפסו א, סענו במכונית למקוםמייד אחראי לקח את אימא ואותי ונ .אמר קציןשהה קשה מאוד לשמוע מהיה ו, למלחמה
אחראי ה .אנטישמיותה את נאצים שרצה להגדילהשל מאוד מסוכן בסוף התברר שהוא היה מרגל וביחד עם אשתו  ו קציןאות

הוא אמר שהוא יכול לעזור לנו עם , הייתה מקבלת מדליה היאקשה כל כך אז לא היה המצב לחץ לאימא את היד ואמר שאם 

מלחמה הכש .ו לטדגיקיסטן וגרנו שם עד סוף המלחמההגענכך ו, קיסטן עם משפחות של קצינים'רכבת שנוסעת לכיוון טדג
  .נגמרה חזרנו לאודסה

סיפר שסיים קורס  ש, היא קיבלה מכתבים מאבי .ומוכרתאותם  מבשלתהיא הייתה קונה דגים טריים , קיסטן אימא עבדה'בטדג

  .אבי לא חזר יותר. ש לשמור על הבןשכנירה הוא לא יחזור מקרב הזה וביק, מכתב אחרון שהוא כתב. קלעים ונשלך למלחמה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

ואמר  ציא אקדחהקצין הו, כאשר אימא אמרה לו שהדירה שייכת לנו .קציןעל ידי דירה שלנו אבל היא הייתה תפוסה חזרנו לעיר אודסה ל

בסוף  אך שנים 3זה נמשך כ .תה הכל כדי שיחזירו לנו את הדירהאימא עשו, שכרנו דירה בעיר. עזבנו את המקוםומייד  שהוא יהרוג אותנו

  .קיבלנו את הדירה הישנה בחזרה

ו מקום של עבדתי באות .לאחר מכן המשכתי ללמוד במכללה לאח מוסמך, אימא חזרה לעבודה הקודמת שלה, הלכתי לבית הספראני 

- אימא נפטרה ב .קיבלנו הודעה רשמית שאבי נפל במלחמה- 1947ב .מחלקת מתמטיקה, בזמן הזה סיימתי מכון פדגוגי, שנים 10אימא  כ

1960.  

   .נולדו לנו שני בנים ועכשיו יש לנו שני נכדים ושתי נכדות ,התחתנתי עם פאינה 1963-ב 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תך ארצהתחושותיך בעת עליי(
  ):לדורות הבאים

  
עבדתי בבתי ספר בתור מורה למתמטיקה לאחר שסיימתי את הקורס למורים  .לעיר כרמיאל עם שני בנים 1990-עלינו לארץ ב

  .ים שהיה להם קשיים במתמטיקההתנדבתי תקופה לילד .שנה 20עבדתי בתור מורה כ .במתמטיקה בתל חי

  .מלחמה ודעו מה זיהיה שלום ולא ייש: לדורות הבאים רוצה לאחל
  

  
  

  סמיון ברומברג: ראיון
  

  2013נובמבר , כרמיאל


