
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול
  

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

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 אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית ledorot@pmo.gov.il: ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא      

  .נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר      

  02-5605034: או בפקס5112401ויטה בני ברק  מגדלי 2512. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר   

  .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  לובושיץ
  :פרטישם 

  אינה 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  ארביטמן

  בלועזית
Arbitman 

  :שם נעורים
 ---- 

  אינה :המלחמה או בתקופתהשם פרטי לפני
  

 Inaבלועזית
 

:                     מין
 נ

  :תאריךלידה
23.4.1939 

  אודסה):מחוז, ישוב(מקום לידה
  

  בלועזית
Odessa 

  :ארץ לידה
 אוקראינה

  איסאג :שם פרטישל האב
  

  אליזבטה-ליזה :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  ---- ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה(הבעל/שם פרטי של האישה
 

  שטיבילמן:  נעוריםשל האישהשם 
 

  אודסה:     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
  

  Odessaבלועזית
 

  :ארץ המגורים
 אוקראינה 

  ---- : תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה
 

  :המלחמהמקצוע לפני 
 ----  

  ---- :  או בתנועה חבר בארגון
  

  טשקנט בירת אוזבקיסטן ):  ארץ, מחוז, ישוב(מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 

 ---- ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ---- ?אילו ומתי? האם היית במחנות

  טשקנט :              מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
9.5.1945 

  ----  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

  ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  נשארתי עם משפחתי באודסה 

  1990 :שנתעליה  ---- :מחנותבדרך לארץ/מקומות
 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  בטיסה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון:)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  

ולאמא שלי היו שש אחים , לאבא שלי היו שבעה אחים וכולם היו נשואים. נולדתי באודסה למשפחה מאוד גדולה ומורחבת

אבא היה . לאמא שלי קראו אליזבט ולאבא שלי קראו איסאג. נולדתי אחות צעירה לאח שגדול ממני בשש שנים.ואחות אחת

שיש סכנה להישאר והמשפחה הבינה , נאצים החלו לתקוף את אודסה. בבית וגידלה אותנואחי  טייס ואמא הייתה איתי ועם

  . סבתי וסבי לטשקנט, אחי, אימי, אני -ברחנו. באודסה

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם,לחימה/נגדותהת/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
  ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  

וידענו שמתחילים לרכז את , היו הרבה הפצצות. החלו לתקוף את אודסה שהנאציםבגלל ברחנו , לטשקנטברחנו בגיל שנתיים 

זו לא הייתה , לסוסים ולפרות, חיים-תה למעשה מיועדת לבעלייהרכבת הי. ברחנו ברכבת. אותם היהודים במקומות ולהרוג

אבא שלי היה חייל במלחמה ולא היה איתנו . היו בה המון אנשים, היה מאוד צפוף ברכבת. אדם- רכבת שמיועדת לבני

המצב היה . 1דירה , 18בית , לינואר בטשקנט גרנו ברחוב שנקרא התשיעי. אלא הצטרף אלינו רק כשהיא הסתיימה. במהלכה

אמא שלי יצאה לעבוד . אדמה זה היה יום חג בבית-אם היה לחם או תפוחי, אכלו קש, לא היה לנו כמעט מה לאכול, קשה

  . היא עבדה במאפייה, באותה תקופה

  

או , מידי פעם קצת פיתות הביאו לנו, עזרו לנו קצת עם האוכל, האנשים המקומיים בטשקנט מאוד עזרו לכל מי שברח מהנאצים

  . הייתה עזרה הדדית, כל העמים והדתות ביחד, זו הייתה עיר מאוד מקבלת. ענבים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  

שלחו אותי מיד ' ובמקום לכיתה א, ס"התחלתי ללכת לבי. המשכנו להתגורר בטשקנט. הייתי בת שבע כשהסתיימה המלחמה

ולאחר מכן הלכתי ללמוד , ס"סיימתי בי 16בגיל . כי ידעתי לקרוא ולכתוב משום שלמדתי מאח שלי ומחברים שלו' לכיתה ב

לאחר . 1960בשנת , התחתנתי לאחר שסיימתי את לימודי. פרות רוסיתהתמחיתי בשפה וס. למדתי להיות מורה, בפדגוגיה

  . שנים הייתי לסגנית מנהלת רולאחר מספ, עבוד כמורה בבית הספרסיום הלימודים התחלתי ל

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  

ורצינו ומכיוון שמאוד התגעגענו אליה ואל הנכד , אחת הבנות עלתה ארצה. נות תאומותלאחר שהתחתנתי נולדו לי שתי ב

, התחלנו ללמוד באולפן, כשעלינו ארצה התגוררנו בירושלים מספר שנים. 1990בשנת , שנה אחריהםלסייע להם עלינו ארצה 

 2002בשנת . ויצאתי לפנסיה' ח ותיקאזר'שנים עד שהגעתי לגיל  11ן געבדתי ב. ילדים- ואני במהרה התחלתי לעבוד בגן

, האובדן שלה קשה מנשוא. שליםונת גילה שבירובשכ 32בוס ובקו אוט, הרגה בפיגועאחת מבנותיי נ, ליוני 18- בתאריך ה

  . והגעגועים אליה גדולים

  

עם ביתי  אנחנו גרים בשכנות. עברנו לקריית שמונה ופה אנחנו גרים עד היום, לאחר מספר שנים שהתגוררנו בירושלים

חברה השני חייל והשלישי עובד ב, אחד רופא -כיום יש לי שלושה נכדים . רואים אותה הרבה ומסייעים לה עם הנכדים, השנייה

  . אביב- תלמצליחה 
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