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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה
 י'אוסדצ-פוגרבינסקי

   :שם פרטי
 רעיסה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          שם משפחה איתו נולדתי
 רויזמן                                          

                                              בלועזית
royzman 

 
  :שם פרטי איתו נולדתי

            רעיסה                                         
   בלועזית

               raisa                           
:                     מין

 נקבה 
  : שנת לידה

1939 
  :  עיר לידה

                קייב                                             
       בלועזית

              kiev                    
  :ארץ לידה
 אוקראינה

  :שם פרטי ושם משפחה של האב
 זינובי רויזמן

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 פיינה לורמן

                                                :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

 קייב            
   בלועזית
       kiev                          

  :ארץ המגורים
 אוקראינה

  : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 בת שנתיים 

  : מקצוע לפני המלחמה
  )  מורה, סנדלר, תלמיד(

                              

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

  :    קופת המלחמהמקומות מגורים בת
  )                שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                 רוסיה, ולדיקווקז                                                      
       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
 אוזבקיסטן, נמנגן

  :  תאריך השחרור
1945 

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

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
 קייב

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 

  :שנת עליה
  

1990 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 



 

  קורותיך לפני המלחמה 

 
גרנו . תופר במפעל טקסטילאמא עבדה במסעדה בתור מלצרית של בית הקולנוע השכונתי ואבא עבד כ, הייתי בת שנתיים

הדירה הייתה ). בן ארבע(אימי חאנינה ואחי גרגורי , אבי זינובי: בקייב בבית של שלוש קומות וכל המשפחה הייתה בחדר אחד

לכל משפחה קרש לאסלה וכל מי , מחולקת לכמה חדרים וכל משפחה הייתה בחדר ניפרד כשהמטבח והשירותים היו משותפים

. חבנוסף לכל משפחה היה את המפסק החשמלי לשירותים ולמטב. וקח את הקרש המשפחתישהשתמש באסלה היה ל

ר את קרובי קנהגנו לב. הייתה מאוד מלוכלכת ולכן אף אחד לא רצה להשתמש בה ובחרנו להשתמש בדוש במקום ההאמבטי

לאמא היו אח ושלוש אחיות ולאבא היו , לסבתא היו שלושה בנים שהיו במלחמה וכולם נפלו בה. המשפחה וכך גם הם אותנו

  . קרובים רבים

  

 
  קורותיך בזמן המלחמה 

 
  

יום אחד כשאבי חזר , ויהודים חשבו שנאצים הם אנשים תרבותיים באותה תקופה 22/06/1941-המלחמה התחלה ב

לקחנו רק את הורי אימי  והורי אבי בחרו להישאר בקייב כי חשבו שהנאצים לא יפגעו , בודה הוא התריע בנו לעזוב מידמהע

, ספטמבר נאצים אמרו שכל היהודים שנשארו בקייב צריכים לקחת איתם את כספם: סיפור ששמעתי מאבי. ביהודים

יח את כל חפציהם בבור באדמה שנוצר לפני שנים רבות מנחל ושם להנ" יאר-אבי"תכשיטיהם ומסמכיהם ולהגיע מיד לאזור ב

  ).סוף הסיפור(לאחר מכן דרשו מכל היהודים לעמוד ליד הבור והחלו לירות בכולם . שזרם לידו

בהתחלה ברחנו ברכבת מסע יחד עם הרבה מאוד אנשים כשהרכבת , כשברחנו לקחנו רק את המסמכים ומעט בגדים לי ולאחי

מיכה וכיסתה אותי בה כשרגלי נשארו שאמא לקחה . של הגרמנים וכולם החלו לברוח רהפצצות מהאוויהחלה לנסוע החלו 

אחר כך המשכנו לנסוע עד ולקווקז ושם לקחנו מים ממקומות שנאספו . בחוץ ועקב כך התנפחו בשל הקור העז ששרר בחוץ

  . לחת מכיוון שלא הייתה דרך אחרתכביסה ומק, בהם מי גשמים שהיו מלוכלכים אך השתמשנו בהם למתרות שתייה

האוזבקים לא נהגו לשבת על כיסא אלה על שטיח . אבא גוייס אז למלחמה וגרנו קודם בעיר נאנאי ואחר כך עברנו לנמנגן

בנוסף בעל הבית שלנו ומשפחתו נהגו לעשות כך גם כן ואת , ראיתי את כל זה כי הם היו השכנים שלנו –ברצפה ושתו תה 

אמא עבדה . שתינו את מי הגשמים וגם הכנו מהם אוכל למרות שהם היו מאוד מלוכלכים. ביתו היה ליד ביתנו זאת ידעתי כי

  . במושב בתור חקלאית ואבי ששרת שלוש שנים בצבא

  

  

 

  קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
 
  

חזרנו לקייב ולרחוב שלא גרנו בו לפני , בעחזרנו לקייב בתום המלחמה ואני הלכתי לגן הילדים ואחר כך לבית הספר בגיל ש

התבקשנו להביא מסמכים שאני היה במלחמה ובזכות כך קיבלנו דירה עם . המלחמה כי משפחה אחרת תפסה כבר את ביתנו

אני ואחי חלינו בגרדת כשחזרנו מקייב ובאותו זמן גם אבא חזר מהמלחמה ומצא עבודה . משפחה נוספת שלא הייתה יהודית

כי " זלמן"אבי סיפר לי שבבית הספר הוא התבייש לומר את שם משפחתו . בד בה כמה שנים והפך למנהל המפעלבסירה וע



 

היה בית כנסת אחד גדול בכל . ועקב כך אבי שינה בעתיד את שם משפחתו לזינובי" זינובי"ילעגו לו ולכן אמר ששם משפחתו 

  . סבא וסבתא נהגו ללכת לבית הכנסת, מאא, אבא םבחגי. קייב וסבא נהג להניח תפילין ולחבוש כיפה

תמיד בכתה כי שלושת  יהעלנו זיכרונות וסבתא של, ביום הניצחון על הגרמנים באו קרובים אלינו וחגגנו את היום המיוחד איתם

  . בנייה לא חזרו מהלחמה

ך הלכתי לעבוד בבית דפוס ותוך ולפי כ, בקייב סיימתי דוקטורט אך קודם ניסיתי ללמוד במכון בנייה אך שם לא קיבלו יהודים

יות לשפויים וגם אריזות ומדבקות נזה עזר לי למצוא עבודה במכון שעושה תב. ו'יצירת עיתון וכ, כדי למדתי את הליכך הדפוס

עבדתי כמנהל במחלקת האריזה והמדבקות במכון ואת הדוקטורט עשיתי על שיטה חדשה של הדפסת דברים במכונת . שלהם

  . הדפוס

  

 
  ך  בארץחיי

 
  

הינו בפתח , אימי ועם בני אלכס שהיה בן שלושים ושש ונולד בקייב, אבי, עליתי לישראל עם אלכסנדר בעלי 16/10/1990ב

היה שם את אח שלי שעזר לי , בישראל התחלתי לעבוד בדפוס של עיתון רוסי ועשיתי הגייה. תקווה שנתיים ואז עברנו לאריאל

ה שייך למפלגת העבודה והיה חוק שלא יכול להיות למפלגה עיתון משלה ולכן פיטרו את כל העיתון הי, להתקבל לתפקיד הזה

. שם היה זול יותר מדירות אחרות בארץ, אני קיבלתי קרן השתלמות ובכסף זה קנינו בית באריאל. עובדי בית בדפוס כולל אותי

זאת בכל מיני שפות וגם עבדתי תשע שנים  הלכתי לעשות קורס בדפוס ומצאתי עבודה בעריכת תמונות על מחשב ועשיתי

  . בעבודה זו

ביום הולדתי השבעים וחמישה בני כרך עבורי ספר . אחד מתחביבי הוא כתיבת שירים ותמיד היה לי חלום לכתוב ספר שירים

 . ואני גאה בו מאוד" חלום שלי"עם כל השירים שכתבתי ושמו היה 

  

  

  . ישרור שלום במדינתנושלא יהיו מלחמות ורק : מסר לדורות הבאים

  

  

 

  


