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  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   ובסקיפוסט :שם משפחה

  

  טטיאנה  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

            לוין  :איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
  

 
  טטיאנה  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
                                          
: מין

                    נקבה

 

   21/07/1932 :לידהשנת 

 

   לנינגרד : עיר לידה

  

       בלועזית
                                           

  רוסיה  :ארץ לידה

 
  יפים לוין  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  וולוסוב גיטה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
   בלועזית                                                  ינגרד לנ: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

 
  רוסיה  :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(

  

    רוסיה : מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  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, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

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                                                                                                                                         

לא מצטיינת , הייתי תלמידה בינונית. 'לפני שהתחילה המלחמה למדתי שנה בבית ספר בכיתה א. בלנינגרד 1932נולדתי בשנת 

אני והבת דודה היינו מאוד . שלהם הייתה בת בערך בגילי, שלי היה לי אח קטן וגרנו לא רחוק מהמשפחה של הדודה. ולא גרועה

אני . היא לא הייתה כמוני. יה להכין שיעורי ביתיהרבה פעמים יצאנו לשחק בחוץ או שעזרנו אחת לשנ. קרובות וגם חברות טובות

  .אבל הסתדרנו טוב. תמיד הייתי לחוצה והיא מאוד בנאדם מאוד פתוח ומשוחרר

  י על קורותיך בזמן המלחמה /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

כל הדרכים המובילות לעיר נכבשו על ידי . צבא גרמניה הקיפו את העיר והפציצו אותה 1941לקראת חודש ספטמבר של שנת 

שניסה לעבור את גרמנים הפציצו כל רכב . אגם לדגה וגם הדרך הזאת בכלל לא הייתה בטוחה –נשארה רק דרך אחת . האויב

. הם הסיעו לעיר מזון מועט. רכבי תובלה נסעו על האגם, כשהאגם קפא ).ספינה או אפילו סתם סירה קטנה, אוניה(האגם 

עובדים קיבלו . המצב היה פשוט קטסטרופלי. בעיר לא פעלו לא חימום ולא היו מים וגם לא היה מזון. גרמנים ניסו לכבוש כל מטר

  .אנשים גוועו ברעב. וזהו. גרם 125עבד קיבל מי שלא . גרם לחם 250

  

פעם אחת הגיע דוד . שנינו היינו מורעבים וחסרי כוחות. אני הייתי בת תשע ואחי היה בן שבע. כך קרה שאני ואחי נשארנו בעיר

ה אנחנו שמחנו מאוד מהסעוד. הוא שירת לא רחוק מלנינגרד והביא הביתה קופסאות של שימורי בשר. מאיאח של א, שלי

. היא קראה כשראתה את קופסאות השימורים!" ? הכנסת לבית שלי חזיר? מה עשית" .אבל אז לחדר נכנסה סבתא, העתידית

גם ליהודים מותר לאכול חזיר , שבו כולנו מורעבים, ניסינו לדבר איתה ולהגיד לה שמצב כזה !"  מייד תוציא את זה החוצה"

בלית ברירה הדוד  . היא אמרה שהיא מעדיפה למות מרעב מאשר לאכול חזיר. אבל היא לא הסכימה. ושאלוהים יסלח לה על כך

לשמחתנו בפעם הבאה כשהוא חזר הוא אמר שהצליח להמיר את החזיר בסוכר והביא אותו . לקח את הקופסאות בחזרה איתו

אז . 1944ב עד ינואר של שנת כך גרנו בקור ורע . למרות שגם הוא היה פעם של גויים, את הסוכר סבתא כן הסכימה לקבל. אלינו

  .הגרמנים עזבו את העיר והיא שוב הייתה שלנו

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

היה צריך לשקם את . שוב התחיל לעבוד ואני חזרתי ללמוד בית הספר. אחרי שהמלחמה הסתיימה כבר היה לנו יותר קל לחיות

כשסיימתי ללמוד בבית . המבוגרים בנו מחדש בתים וניקו את הרחובות וגם אנחנו הילדים הצטרפנו אליהם. העיר מההריסות

ה כל בחינ. הרגשתי שהמלחמה השאירה חותם. היה לי מאוד קשה ללמוד שם. באוניברסיטהכלכלה הספר הלכתי ללמוד 

תקופת . לפני כל בחינה הידיים שלי התכסו שלפוחיות ועברו רק אחרי שסיימתי את הבחינה. הייתי בחרדת בחינות, שהייתה לי

אחר כך עבדתי במשך שלושים ושתיים שנים בתור כלכלנית . אבל גם היא הסתיימה. בחינות הייתה תקופה מאוד קשה עבורי

  .לי שני בנים אחר כך התחתנתי ונולדו. במפעלים של תפירה

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

  ):שברצונך להעביר לדורות הבאים

לפני שעברנו לנצרת עילית גרנו בצפת כי שם בני הבכור עבר . יחד עם המשפחות שלהם עלו לארץ ואני ביחד איתם, שני הבנים
בברית המועצות אף פעם לא . צפת זאת עיר של דתיים והיו לי הרבה שכנים שניסו ללמד אותי תורה. שתלמות ברפואהקורסי ה

מאוד רציתי ללמוד על היהדות וגם . חשבתי שיש רק לועזי, הייתי כל כך מחוברת ליהדות ואפילו לא ידעתי שיש לוח שנה יהודי
   .שים אז בסופו של דבר עזבתי את הניסיונותתורה אבל לצערי בגילי כבר קשה ללמוד דברים חד
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