
 

  "ְ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

  בסקי'ברדיצ
  איגור  :פרטי שם
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

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

  בסקי'ברדיצ:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  

  בלועזית
Berdichevsky 

  :שם נעורים
 ---- 

  ישראל  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
  

  בלועזית
Israel 

:                     מין
 ז    

  :לידה תאריך
14.2.1939 

  קייב ):מחוז, ישוב(מקום לידה
  

  בלועזית
Kiev 

  :ארץ לידה
 אוקראינה

  ליאה מרקמן  :שם פרטי ושם נעורים של האם  חיים  :של האב שם פרטי
 

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

  ---- :  של האישה שם נעורים
 

  קייב :   לפני המלחמה   מקום מגורים קבוע
  

  בלועזית
Kiev 

  :ארץ המגורים
 אוקראינה

  ---- : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

  ---- :המלחמהמקצוע לפני 
  

  ---- :  או בתנועה חבר בארגון
  

  אוזבקיסטן  - טשקנט):  ארץ, מחוז, ישוב(המלחמהמקומות מגורים בתקופת 
 

 ---- ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ---- ?אילו ומתי? האם היית במחנות

  אוזבקיסטן :              מקום  השחרור
 

  9/44:  תאריך השחרור
 

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

  קייב ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

  :עליה שנת  ---- :בדרך לארץ מחנות/מקומות
2/2/1991 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
 ----  
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  

ברוסיה היה  . ברוסיה עם חצר גדולה גדלתי בבית יפה. גדולים ממנילאח ואחות , אני אח צעיר. בקייב 1939נולדתי בשנת 

יחד עם , ואכן כך חיינו, אלא יש חדרים נפרדים אבל יש גם חללים משותפים כמו מטבח, נהוג שלא לכל משפחה יש בית משלה

  ). כירה ניידת(היינו מבשלים אוכל על פרימוס . לבית חוץמהשירותים היו כשגדלתי שם . שכנה

  

אמא שלי לא  כשחיינו בקייב . ואחותי הייתה גדולה ממני בחמש שנים, שנים 12- והיה גדול ממני ב 1927שלי נולד בשנת אח 

 כנסיות, יש בה עליות ומורדות, ודה עיר יפה מאיתהי, בה גדלתי, קייב . עציםהעמסה והעברה של ואבא שלי עבד ב, עבדה

  . מצד אימי ואבי תיקרובי משפחבקייב חיו גם  . היא עיר מאוד וותיקה ומיוחדתו

  

  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/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
  ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
  

באותו זמן אני הייתי בן  ,אימי אחי אחותי ואני - מקייב ומספר ימים מיד לאחר שהחלה ברחנו, 1941המלחמה החלה ביוני 

. נטבטשק -יינו יחד כולנו באוזבקיסטןאבא שלי הגיע מספר ימים אחרי וח. ברחנו משם כי פחדנו שיפגעו בנו. שנתיים וחצי

  . נט ברכבת עמוסה וצפופה מאודנסענו לטשק

  

. ל המצב הכלכלי הקשהאבא שלי מצא שם עבודה חדשה ועבד במפעל שמייצר מנועים למטוסים ואימי גם כן הלכה לעבוד בש

באותה תקופה המצב הכלכלי היה  . אך הצליחה להחלים גם אימי חלתה בטיפוס, אחותי נפטרה ממחלת הטיפוס 1943בשנת 

  .1941-1944 היינו בטשקנט בין השנים  . וכשנתנו לי לאכול לחם עם מלח זה היה מעדן בשבילי, היה לנו מעט כסף, קשה

  . הרבהמשם ואני לא זוכר הייתי מאוד צעיר באותה תקופה 

  

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

  

פינו את הבית הם  תנוהגע לאחראבל . כן וגילינו שגרים שם אנשים- חזרנו לבית שגרנו בו לפני. חזרנו לקייב 1944בשנת 

היינו כותבים על , באותו זמן לא היה לנו נייר או מחברות, ס"ללמוד בביהתחלתי  1946בשנת  . ואנחנו חזרנו לחיות שם

, 1961סיימתי את הטכניון בשנת . ולאחר מכן הלכתי לטכניון, הייתי ספורטאי וסיימתי את בית הספר עם מדליה. עיתונים

עבדתי במפעל עד . )במפעל הזה יהודיםלרוב לא העסיקו ( . מפעל סודי במשך שנים רבותהמשכתי להתגורר בקייב ועבדתי ב

  . 1973שנת 

  

ובשל , עשיתי אנטנות לצוללות ומטוסים –במפעל שעבדתי  . יחד עם הבת שלנו עברה לישראל, הראשונה אשתיבאותה שנה 

שנים לאחר  15והחליטו שאם עברו  היה שינוי בחוק  1973בשנת . המועצות כל החיים-הסודיות אסרו עליי לעזוב את ברית

כל החיים . כי מאוד רציתי לעבור לחיות בישראל עזבתי את מקום עבודתי. במקום סודי מותר לעזוב את הארץ סיום העבודה

יד ותמ, הורי נתנו לי כסף כדי לקנות אדמה בישראל. שלי הרגשתי יהודי בנשמתי והעלייה ארצה זה דבר שחפצתי בו מאוד

היינו , תאטרון, החיים בקייב היו מלאים בתרבות. 1991עברתי למקום עבודה אחר עד שנת  . ידעתי שאני אחיה בישראל

  . מבלים הרבה בפארקים ובקולנוע

  

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



 

  

  

  . הגעתי לארץ כשהתחילה מלחמת המפרץ. יחד עם אישתי ועם אימי, עליתי ארצה בטיסה דרך רומניה 1991בשנת 

אך לאחר שלושה חודשים עברנו , גרנו עם אח של אישתי, תחילה. ומיד נכנסנו למקלטים, הגעתי יחד עם אישתי לקריית שמונה

  . ים עד היוםלדירה משל עצמו בקריית שמונה בה אנו מתגורר

  

פתחו קורס מהנדסי מכונות באותה תקופה . הלכתי לאולפן ללמוד עבריתולכן , ולא ידעתי עברית 53כשעליתי ארצה הייתי בן 

שם עבדתי מספר שנים וכיום , גלעדי- והתחלתי לעבוד במחצבות בכפר, המורים התרשמו ממני, חי ולמדתי שם- במכללת תל

וחילקה אוכל ועוגיות , עזרה לכל השכנים, היא תמיד דאגה לכולם, היתה מיוחדת מאוד, אמא שלי ". גליל כימיקלים"אני עובד ב

  .  1996היא נפטרה בשנת , לכולם

  

אוהב אני משחק טניס שולחן ו, עשיתי תערוכה של דברים מעץ שהכנתי, במשך השנים כתבתי שירים רבים על אהבת הארץ

ובת , ב ומכל בת נכד"שתי בנות שמתגוררות בארה, וממנה יש לי שישה נכדיםבת אחת שמתגוררת בארץ  כיום יש לי. ותשחל

  . אחת שמתגוררת בקנדה שממנה יש לי שלושה נכדים

  

  

  2014מאי , שמונה -קריית, הגר גריך: ראיון

 


