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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  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

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  בליאסני :שם משפחה

  

  פרומה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           קופרמן : איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
Cooperman  

 
  פרומה  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Frumah                                          

 :מין

                     נקבה

 

  05/03/1930 :לידהשנת 

 

   יטומר'ז:  עיר לידה

  

       בלועזית
Z'itomr                                           

  אוקראינה  :ארץ לידה

 
  נחום קופרמן :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  סרדינסקי גיטליה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    גומל : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Gomal 

  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(

  

  קזחסטן :  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

1991 
  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                                                                                                                                         

לאמא שלי לא , בגלל שהיה לי אח קטן. סיימתי שלוש שנים בבית ספר. היה לי אח קטן בן שנה. 1930נולדתי באוקראינה בשנת 

. במשימות הבית ובגלל זה אני הייתי צריכה לעזור לה לנקות את הבית ולפעמים גם לדאוג לאחי הקטן היה הרבה זמן להתעסק

  .אהבנו ללכת ליעד ולאוסף פטריות

  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

שדדו , אנשים בזזו חנויות. בעיר הייתה פאניקה, כשהגרמנים חצו את הגבול. כבר בימים הראשונים של המלחמה אבי גויס לצבא

כל מי שהצליח לרמות מישהו אחר היה יכול לחיות . שודדים וגנבים חגגו. לא עצרו לשאול האם זה בסדר או לא, אנשים אחרים

גרי אנשים התחילו לאסוף מא. בגלל שאחר כך הוא היה יכול להמיר את אותם הדברים באוכל או במשהו אחר שהיה נחוץ, טוב

  ).קמח וכל מה שהיה אפשר לשמור במשך הרבה זמן, סוכר(אוכל 

  

היא עצמה . עשתה תרמיל מסדין וקשרה לי אותו על הגב, היא ארזה את מה שהיה הכי חשוב. מא החליטה לעזוב את העיריא

טוס גרמנים בדרך עבר מ. התרחקנו מהגבול. עלינו לתוך משאית ששם היו בערך שלושים אנשים. סחבה את אחי על הידיים

. ליד הדרך היה שדה חיטה ואנחנו הסתתרנו בתוכו כדי שלא יראו אותנו מלמעלה. אנשים התפזרו. והתחיל לירות עלינו

  .מתוך שלושים חזרו רק עשרה. כשהמטוס נעלם אנשים חזרו למשאית

  

עבדתי עם כל שאר המבוגרים אני . גרנו בהרים. בקושי רב הגענו לקזחסטן. בחרקב לא היינו הרבה זמן כי הגרמנים התקרבו

בבית אפינו את . השומר מאוד הקפיד שאף אחד לא ייקח סלק הביתה אך אנשים בכל זאת הצליחו לגנוב. בקטיף סוכר של סלק

המקומיים היו רובם מבוגרים ואנאלפביתים ואת הבנים שלהם גייסו  . מחבת וזה מאוד עזר לנו להמשיך הסלק או טיגנו על

הבנים של המקומיים . הסתבר שאני הייתי הכי משכילה מכולם ואותי הציבו לספור כמה סלק אסף כל אחדאז . למלחמה להלחם

האלה כתשלום על השירותים . שלחו להוריהם מכתבים אך הם לא ידעו לקרוא ולכן הגיעו אליי כדי שאקרא אותם ואגיב עליהם

  . כך החזקנו מעמד עד סוף המלחמה . הביאו לי כוס אורז או חלב

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

אותנו שיכנו במרתף . הבית עוד היה שם אבל משפחה אחרת כבר תפסה אותו. כשחזרנו לעיר הולדתי לא היה לי איפה לגור

בספו של דבר סיימתי בית . אבל אני שוב הלכתי לבית הספר והחיים המשיכו במסלולם. שך כמה שניםחשוך וקר שבו גרנו במ

, מציאת עבודה, עזרתי להן בבעיות כמו מציאת גן לילדים. להתאקלם אחרי המלחמההייתי בוועד שעזר לנשים  .ספר בהצטיינות

עיבוד פשתן יותר מעשרים שנה והיו תחת פיקודי יתר  כמו כן עבדתי כמנהלת מחלקה במפעל. 'מציאת דירה להתגורר בה וכו

  .אחר כך התחתנתי וילדתי שני ילדים איתם גם היגרנו לארץ .מעשרים עובדים

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

  
אני רציתי לתרום איכשהו לקהילה ובנוסף ראיתי שיש הרבה עולים חדשים עם ילדים . בהתחלה באור עקיבא כשעלינו לארץ גרנו

הייתי מכינה לילדים סיר של . אז פתחתי גן ילדים, וההורים נאלצים ללכת כל יום מוקדם לעבודה וחוזרים הביתה מאוחר בערב

י אני אוהבת ילדים וגם ההורים היו מרוצים כי היה מי ששמר על הייתי מאוד מרוצה כ. תפוחי אדמה וכולם היו אוכלים ממנו



 

היינו מתאספים בכל מיני טקסים . ס בעיר"המיקום היה בתוך מתנ. בנוסף פתחתי גם מקהלה ואני הייתי הסולנית .הילדים שלהם

  .  וירה שם תמיד הייתה מאוד שמחההאו, ושרים לאנשים

 

  2013אוקטובר  ,עילית –נצרת , אלה שיבין :ראיון

  


