
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. השל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםרטי כשם משפחה ושם פ

  שליט :שם משפחה

  

  איליה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

  שליט :המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  :שם נעורים                                 Shalit בלועזית
 

  איליה :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                                            

  Elia בלועזית
                                               

 : מין
 ז 

   :לידה תאריך
03/02/1928 

  חרקוב ):מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

  אוקראינה :ארץ לידה                                               Kharkov בלועזית
 

  יעקב :של האב שם פרטי

  

  מירה מירצקייה :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                  חרקוב: לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

 אוקראינה   :ארץ המגורים                                          Kharkov בלועזית

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 
   :המלחמהמקצוע לפני 

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

  קזחסטן ,אטה-אלמה): ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                       
                                                                           

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

         :              מקום  השחרור

 
  :  תאריך השחרור

  

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים

 
     ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת

    חרקוב
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

   :עליה שנת
15/01/1991 

  :)בדרך היםאם עלה ( שם האנייה
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                   

גם . אבי היה דוקטור לפילוסופיה באוניברסיטת חרקובו ,יתה מורה בבית הספריאמי ה .נולדתי בחרקוב להורים משכילים

  .שנים 6הורי התגרשו כשהייתי בגיל . יתה מרצה באוניברסיטהיה, סבתי,אמו

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמה למרכז ברית האווקואצי/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותייהודי סייע 

  

עבר  ,ובעקבות הפציעה נפצעבמהלך המלחמה הוא  .כשפרצה המלחמה אבי התגייס לצבא ונלחם בקרבות באוקראינה

  .אוזבקיסטןבעיר טשקנט גור בל

 שמיועדת להובלת נסענו ברכבת. 1941בחודש ספטמבר  יחד עם כל שאר היהודיםלקזחסטן אני ואמא שלי ברחנו 

היינו , בקזחסטן. למרות שפעמיים הפציצו אותנו בדרך, 'ברוך ה ,בשלום לקזחסטן גענושמונה ימים ה אחריו ,בקר

  .חרקוב שוחררה מהגרמנים שלנו עד שהעיר ,נשארנו שם במשך שנתייםו "אטה- אלמה"עיר ב

בתי יתומים  הפתחמדינה ו, באותו זמן היו בעיר הרבה מאד ילדים שנשארו ללא הורים. נו לחרקובחזר 1943באוקטובר 

  .שנפתחו בעיר בבתי היתומיםאמי חזרה לעבוד כמורה . כדי לטפל בכל אותם ילדים

  .המלחמה עדיין נמשכה וגייסו כל מי שיכול היה להלחם. אני הלכתי ללשכת הגיוס שנפתחה בחרקוב

  .16ק בן וכך גייסו אותי למרות שהייתי אז ר, שלוש שנים מבוגר יותר מגילי האמיתי, 19אמרתי שאני בן 

כשהייתי שם נפצעתי בראש ". סנדמירסקי פלאצדרם"למקום שנקרא  ,אחרי חודשיים בחרקוב שלחו אותי לפולין

כשהשתחררתי מבית . 1944פברואר -ינוארבמהלך , ובאצבע והייתי מאושפז בבית חולים צבאי במשך חודש וחצי

  .1945סיום המלחמה בשנת כוסלובקיה ושם נשארתי עד 'בצ" מילביצה"החולים שלחו אותי לעיר 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  

חזרתי לאוקראינה והייתי  1946ובשנת  ,1945בחודש יוני  בהונגריה" סלונקי"שלחו אותי לעיר  ,לאחר סיום המלחמה

, 1949שנת הייתי עד שם ו צנחניםשלחו אותי ל, חזקהייתי בחור מאד בגלל  ש, אחרי כן ".בילצרקוב"מוצב בעיר 

ואני שומר , במהלך השירות הצבאי שלי קיבלתי הרבה מדליות .חובת השרות הצבאי שלי והשתחררתיסיימתי את כש

  .עד היוםן אות

מאוחר יותר הוא התגרש גם מאשתו  .אחי ולרי ואחותי קלרה, י שוב התחתן בטשקנט ונולדו לו שני ילדיםאב ,בינתיים



 

 ואת כולן ,כל הנשים שלו היו יהודיות. אבא שלי התחתן והתגרש חמש פעמים במהלך חייו, בסופו של דבר. היהשני

  .עם כתובה נשא הוא 

יתה מבוגרת ממני בעשר שנים ועבדה יאמה ה. אמהאשתי כשהשתחררתי מהצבא חזרתי לחרקוב ושם הכרתי את 

בשנת  .הם חזרו לחרקוב 1944ובשנת יחד עם המפעל לסיביר בבזמן המלחמה היא עברה . במפעל ליצור טרקטורים

  .באותו מפעל  והצטרפתי אליה לעבודההתחתנתי עם אמה  1951

, כמה שנים יותר מאוחר. שנים 4בגיל דלקת ראות מהבן השני נפטר  .אבל רק אחד מהם חי היום,נולדו לנו שני בנים

  .נולדה לנו גם בת ,1959בשנת 

 .כמו כולם במשפחה שלי ,התחתנו עם יהודים הילדים שלנו שני .ונולדו לנו נכדים עברו השנים והילדים שלנו התחתנו

  .יהודיותנשים התחתן רק עם  ,פעמים 5אפילו אבא שלי שהתחתן 

בניו יורק ולכן  חיואשתו רוב קרובי המשפחה של . 1988שני בנים בשנת אבא לכבר  ה היהבן הגדול ) מישה(מיכאל 

  .אבא של אשתו שהיה גר בניו יורק נפטר חצי שנה בלבד אחרי שהם היגרו לשם .עברו לגור שםהם 

היא החליטה לעלות לארץ  שנים 6כשהבן שלה היה בן . באותו זמן עם ילדתה כבר נשואה יהי, אירית, הבת שלנוגם 

תה מאד נחושה יאירית הי .ברוסיה האנטישמיותושוב התחילה  ,וב'יתה התקופה של ילצין וגורבציזאת ה .ישראל

אם "היא באה אלינו ואמרה  .לא רצה לעלות לארץכי הוא בעלה מ התגרשההיא עד כדי כך ש, בהחלטה שלה לעלות

  ".אבל בכל מקרה אני החלטתי לעלות. ןשארו כאית ,ואם אתם רוצים .תצטרפו אלי, אתם רוצים

  . החלטנו לעלות ביחד איתהאז  ,דאגנו איך היא תסתדר לבד בישראל עם ילד קטןואנחנו נדהמנו מההחלטה שלה 

  ..ובאנו לגור בקרית ארבע, 1991כך הגענו לארץ בינואר ו

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

 ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ ,שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  

  .70 לגילהשנה הגיע  ,אח שלי, ולרי. של אבי יהיהשנ אשתושנולדו מ ,יצרתי קשר עם האחים שלי שעברובמשך השנים 

  .קלרה גרה במעלה אדומיםאחותי ובפסגת זאב היום גר הוא 

והיא באה הרבה לבקר , בצפת ויש לה שלושה בנים ובת אחת היא גרה. יהישה מאד דתיהיא היום א, איריתהבת שלי 

  .אותי בקרית ארבע

הוא לא  ,ועדיין רווק 31בן הוא הבן השני . 6 בןויש לו ילד  נשוי הוא, 42בן  היוםהבן הגדול שלו . ב"מישה עדיין גר בארה

  .רוצה להתחתן

הכנתי . 89שנים עד שהיא נפטרה בגיל  61חיינו ביחד . ונקברה בגבעת שאול לפני שנתיים ושבעה חודשים אשתי נפטרה

לפני כמה  ,למשל. מעסיק את עצמי בדברים שוניםמאז שהיא נפטרה אני ו ,ארבע כרון לכבודה בבית שלנו בקריתיפינת ז

  . העתקתי ברוסית תפילות שונות והוספתי תמונות וגם כתבתי תפילות בעצמי  .לפני זמן הכנתי סידור משלי

  

  תפארת בשארי: ןראיו

  2013מאי , קריית ארבע


