
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                                

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  ביילינסון   :שם משפחה
  

  יעקב        :שם פרטי
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

  ביילינסון :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
   

  בלועזית
       Beilinson  

  ביילינסון    :שם נעורים
 
 

  יעקב    :המלחמה או בתקופתה נישם פרטי לפ
                                                     

:                     מין Yaakov         בלועזית
  ז   

   :לידה תאריך
05/11/1936  

    ):מחוז, ישוב( מקום לידה
  מוסקבה                              

   בלועזית
Moscow          

  רוסיה  :  ידהארץ ל

  )Yafim: ברוסית(חיים     :של האב שם פרטי
  

  ויטה מסקין   :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

   הבעל/שם פרטי של האישה
  

  :  של האישה שם נעורים
 

   בלועזית                         מוסקבה     :לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
Moscow                 

                רוסיה   :םארץ המגורי

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

 רוסיה, סיביר, נובוסיבירסק   ):ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

  :  תאריך השחרור :   מקום  השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

      ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
                                                              

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

   :עליה שנת
08/03/1991 

  :)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(

  
   .והם היו היחידים ממשפחתם שעברו לגור בעיר מוסקבה, רוסיה הלבנה, בבלארוס" ריאסנה"ירה הגיעו מהעי יהורשני 

  .ועוד,מניה,רוזה, שמואל,דוד,בנימין- הם היו תשעה אחים ואחיות, משפחה גדולהכאחות ב 1905נולדה בינואר אמא שלי 

והיו במשפחה הרבה , בי היתה משפחה ציוניתמשפחתו של א.  1905של שנת הכיפורים ביום , מאד מיוחדאבא שלי נולד ביום 

  . אחד הדודים של אבא שלי היה בכלא הרוסי ביחד עם יצחק שמיר, למשל  .סיפורים

  

אבא שלי ואחיו , נשארו רק שני אחים מהמשפחה .1919בשנת שהיה בפוגרום בבלארוס ם נהרגו ילדיהההורים של אבי ורוב 

  . ולאחר מספר שנים לייזר עלה לפלשתינה, ד בישיבה מחוץ לעיר וכך ניצלבזמן שפרץ הפוגרום לייזר למ. הגדול לייזר

  .נקרא על שמו" ביילינסון"היום בית החולים ". דבר"הוא עבד כעיתונאי וניהל את עיתון , בארץ ישראל, כאן

  

הלך לעיר הבירה הוא . והוא הצליח להסתתר וכך ניצל ממוות ,כמעט בגיל בר מצוה, 13אבא שלי היה נער כבן בזמן הפרעות 

באותה תקופה המקצוע הזה נחשב . ולאחר מכן עבר לגור במוסקבה ועבד בבתי דפוס, ולמד שם את מקצוע הדפוס, "וגילבמ"

  . בברית המועצות"  משרד השיווק הפנימי"עד שהגיע לתפקיד סגן שר ב, ואבא שלי התקדם מאד, לעבודה מכובדת מאד

  .והפסיקה לעבוד בחוץ, 1929בשנת , ה כמנהלת חשבונות עד שילדה את אחותי מריםואמי עבד, הורי התחתנו  וגרו במוסקבה

  .הייתי בגיל ארבע  1941ובשנת , אני נולדתי מספר שנים מאוחר יותר

  

  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 

  
". ריאסנה"אצל הסבא והסבתא בעיירה  בחופשהוהיתה  ,12ותי הגדולה היתה בת באותו זמן אח. 1941המלחמה פרצה ביוני 

   .הדודה רוזה היתה אחות בצבא, לדוגמא. אפילו הנשים גוייסו,גויסו לצבא הרוסי ונשלחו למלחמה הדודים שליכל 

רצחו את כל היהודים הגרמנים , בסופו של דבר. לקחו איתם את מרים והתחילו לברוח מבלארוס בהליכה רגליתסבא וסבתא 

  .כולם נהרגו, שלא ברחו ונשארו בריאסנה

  

היתה במוסקבה . הם היו כבר במרחק כמה קילומטרים מהעיר 1941הגרמנים הלכו והתקרבו למוסקבה עד שבחודש אוקטובר 

  .לסיבירבה אנחנו יצאנו ברכבת מיוחדת שהיתה מיועדת לפינוי עובדי הממשלה ממוסק. פאניקה והחליטו שצריך לברוח מהעיר

  .ואבא שלי נשאר במוסקבה בגלל שהיה בתפקיד בכיר,  16/10/1941רכבת שיצאה ממוסקבה בתאריך אני ואמא שלי ברחנו ב

ולכן אני לא זוכר , היה לי חום גבוה והייתי חולה בכל זמן הנסיעה. ואני הייתי חולה באדמת, באותו זמן אמא שלי היתה בהריון 

אחרי בערך שבוע של נסיעה הגענו  .אבל אני לא זוכר, ו לי שהיו בדרך מטוסים גרמנייםאמר. שום דבר מהנסיעה הזאת

  ". נובוסיבירסק"אל העיר , לסיביר

  

לא ידענו איפה , בגלל המלחמה, ובמהלך כל הזמן הזה, לדצמבר 24בתאריך , אחי אלכס נולד כבר כשהיינו בנובוסיבירסק

  .כמעט שנה אחרי שהגענו לנובוסיבירסק, 1942יא הצטרפה אלינו בקיץ ה, בסוף .נמצאת אחותי הגדולה ומה קורה איתה

שהיא עברה ברגל כמעט את כל הדרך  אחרי, כל הראש שלה היה מלא בכיניםו, אני זוכר איך היא נראתה כשהיא הגיעה

 , הרי אוראלהמשיכו לברוח לכיוון  אבל הם, הסבא והסבתאהתברר שהיא יצאה מבלארוס יחד עם . מבלארוס לנובוסיבירסק

אחד הדודים שלנו היה  .12 ילדה בתכשהיתה בסך הכל , לבדה המשיכה בדרכה לסיבירכך היא ו .מרים רצתה לחזור לאמאו

והעובדים עזרו לה , היא אמרה שהיא אחיינית של המנהל  ,רכבתהוכשהיא הגיעה לתחנות , מנהל רשת הרכבות ברוסיה

  .היא הגיעה אלינו, ברעד שבסופו של ד, והעבירו אותה בין הרכבות

  

ואמא  ,בזכות האישור הזה קיבלנו כל מה שהיינו צריכים. בדרגת אלוף, היה לאמא שלי אישור שבעלה הוא קצין בכיר במוסקבה

ובגן הילדים היינו מקבלים סנדוויץ עם ריבה , אני זוכר שקיבלנו לחם וחמאה. קיבלה קיצבה כספית ולא היתה צריכה לעבוד



 

  .אמריקאיים שהיינו מקבליםהקרקרים את האכלתי איך אני גם זוכר . ונתתי הכל לאחותי, תי לאכול את זהאני לא רצי, וחלב

כאשר הגרמנים , בהזדמנות הראשונה שהיתהו, קור שהיה בסיבירהאני זוכר את . בסך הכל היינו בסיביר במשך שנה וחצי

  .חזרנו הביתה, הפסיקו להפציץ את מוסקבה

  

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

  
  .היה לנו מזל גדול, לחמההממחזרו בשלום  ימיגם כל האחים והאחיות של או,  1943חזרנו למוסקבה בחודש פברואר 

עבדתי בלשכה המרכזית . שלישי בסטטיסטיקה ומתמטיקהלמדתי והגעתי לתואר ,במוסקבה המשכתי בחיים רגילים 

  .והייתי מרצה באוניברסיטה, לסטטיסטיקה במוסקבה

  

הבן של מאיה , ויש לי גם בן חורג, נולד הבן שלנו נתן 05/06/1973ובתאריך , התחתנתי עם אשתי מאיה 1968בנובמבר 

מאז שנולדתי ועד שעלינו  .גרתי במוסקבה כל חיי ובעצם, 1981אבא שלי נפטר במוסקבה בחודש מרץ  . מנישואים קודמים

  .שברחנו לסיבירכחוץ מהשנה וחצי , לישראל

  

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

  
 ,בקרית ארבע ינפטרה בביתשלי אמא  .בית בקרית ארבע וקניתי,עליתי לארץ ישראל עם כל משפחתי   1991מרץ בחודש 

אלכס  ,ואחי .גרה בקרית אונו ,מרים מסלינקובסקי, אחותי .אחי ואחותי חיים עד היום בישראל. והיא קבורה בהר הזיתים

  .כמעט כולם רופאיםאצלי במשפחה , "איכילוב"בד כרופא בבית חולים וגר באשקלון וע ,ביילינסון

  

, הבן שלי התחתן בשלב מאוחר יותר .ועבדתי כמטפל בבית אבות, יכולתי לעבוד במקצוע שלי כסטטיסטיקאי אחרי שעליתי לא

אשתי מאיה  .ילד אחד בן חמש וזוג תאומים בני שלוש, יש לו שלושה ילדים חמודים. והוא גר איתי בבית ביחד עם משפחתו

  .2013באפריל , נפטרה לפני שנה

  
  2014מאי  ,ארבע –קריית , תפארת בשרי: ראיון

 


