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  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
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  חיינה   :שם פרטי ושם נעורים של האם  זליה     :של האב שם פרטי

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

  
  :  של האישה שם נעורים
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   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  רוסיה, אודמורטיה, בסק'איז    ):ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
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  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

   מקום  השחרור
 

 :  תאריך השחרור

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

   :עליה שנת
14/04/1991 

  :)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(
  

  ".שאול"ובעברית שמו היה , "פאבל"קראו לו , והיה לי אח שהיה גדול ממני בשלוש שנים, בבלארוסיה "בוברויסק"נולדתי בעיר 
והוא התבייש בזה שאשתו לא היתה , הוא היה מהנדס. הבאבא שלי עזב אותנו ונסע ללמוד במוסק, כשהייתי בת שלוש וחצי

  .זה מאד כואב ליו, ולכן הוא עזב את אשתו וילדיו, משכילה כמוהו

  
ושם למדתי , באוקראינה" טופולמילי"הגענו לעיר  1932עד שבשנת , וגרנו בהרבה מקומות  שםאחרי שאבי עזב אותנו עברנו מ

  .15המלחמה פרצה כשהייתי בגיל . 'בבית הספר עד שסיימתי כיתה ח
  

  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 

  
ושם , אודמורטיהבמדינת " בסק'איז"ברחנו לעיר  . ולכן היינו צריכים לברוח, היטלר כבש את העיר שבה גרנו 1941בשנת 

ופינו אותו , שהיה לפני כן בעיר חרקוב, זה היה בית חרושת גדול מאד". אבוד'ז- ויאלה"לכתי לעבוד בבית חרושת שנקרא ה

, כפועלתקשה מאד עבדתי אבל  , 15הייתי אז רק בת  -זאת היתה תקופה קשה מאד . משם בגלל הפלישה של הגרמנים

והוא סיים את המלחמה עם הרבה מדליות שקיבל בזכות המעשים , באותו זמן אחי היה טייס בצבא  .שעות בכל יום 12במשך 

  .שלו

  

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

ואחר כך התקדמתי לאט לאט  ,ה התחלה עבדתי כפועלת פשוטב.  1946ועד שנת  1941בית החרושת משנת עבדתי ב

והייתי הולכת ללמוד ,במשך הזמן התחלתי גם ללמוד בבית ספר ערב  ".כלכלנית"עד שהגעתי לתפקיד , לתפקידים יותר בכירים

המוסד , " פאקולה"התחלתי ללמוד ב 1946ובשנת , המשכתי כך עד שהשלמתי את תעודת הבגרות. בערב אחרי יום העבודה

  . ות זרותהפדגוגי ללימוד שפ

  

ושם עבדתי עד שיצאתי לפנסיה בשנת , ונשלחתי לעבוד כמורה לאנגלית במחוז אומסק, 1951סיימתי את הלימודים בשנת 

  .שלי יםל את הנכדבגידווהתחלתי לעזור , באותה שנה גם התאלמנתי מבעלי גריגורי  .אחרי ארבעים שנות עבודה, 1980

  .ועם הבן שלי ומשפחתו, ביחד עם אמא שלי ואז עליתי לארץ, 1991גרתי באומסק עד שנת 

  

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

, זאבפחתו של ועם מש, גרתי באותה דירה ביחד אימי . 'בשכונת רמות ד, ושכרנו דירה בירושלים ,1991באפריל  ארצה נועלי

  .שנים 95 להמלאו באותה שנה באוגוסט  לאחר ש ,1991בנובמבר  15עד שאימי נפטרה בתאריך , הבן שלי
הוא התחתן בשנית והקים  1996ובשנת , ואני עברתי ביחד איתו לגור בקרית ארבע,זאב התגרש מאשתו  1994בשנת 

  .ומאז אני גרה לבד, משפחה

  
הרופא המליץ . ולא הייתי יכולה לנשום בדירה כזאת קטנה ,אבל הייתי חולה,חדר אחד דירה של" עמידר"בהתחלה קיבלתי מ

 ,קיבלתי דירה של שלושה חדרים 2000ובשנת ,אבל לא היתה בקרית ארבע דירה בגודל כזה , לתת לי דירה של שני חדרים
  .ת שלו השפיע עלי בצורה קשה מאדהוא היה איש נהדר והמוו, וחצי 91אחי נפטר לפני חודש בגיל  .ובה אני חיה עד היום

  
  
  



 

הוא בחור טוב מאד ודתי ,ומשרת כמהנדס בצבא קבע 33הוא בן ,משה שמו של הבן הגדול הוא - יש לי שלושה נכדים מהבן שלי
ויש לי עוד נכד אחד מאשתו השניה , והיא סיימה את השירות הצבאי ומשלימה תעודת בגרות, לאהלנכדה שלי קוראים  .מאד

  .שלישל הבן 
  

אני יודעת שבלי העזרה של המדינה אני לא . ממנה למדינת ישראל על כל העזרה שאני מקבלת רבהתודה מר ואני רוצה ל
, אני מודה מאד למטפלת שלי .וגם מטפלת נהדרת, ומקבלת מביטוח לאומי קצבה, בדירה של עמידראני גרה  . הייתי חיה היום

  .והיא ממש כמו אחות בשבילי, ם ועוזרת לי בכל דברשמגיעה אלי כבר שש שני,לובה נמירובסקי
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