
 

  "ְ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
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    אומן ): מחוז, ישוב( מקום לידה

                                                              

  בלועזית
   uman                                          

  אוקראינה  :ארץ לידה

 
  פרומה :שם פרטי ושם נעורים של האם  לזר :של האב שם פרטי

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

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                    :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

  אומן                 

  אוקראינה  :ארץ המגורים                                           בלועזית
  

 
 uman :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

  אן'בירוביג):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                       
                                                                           

        לא? אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

      לא?  אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

  :                                                                     מקום  השחרור
 

   :חרורתאריך הש

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת לא ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
  

  

   :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1992 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
משפחתי לפני המלחמה . בירת אוקראינה לבין אודסה -העיר אומן נמצאת על הדרך הראשית בין קייב. 1934נולדתי באומן בשנת 
  .הוריי עבדו אך אינני זוכרת היכן. אמא ואני, הייתה מורכבת מאבא

  .באומן לא היה גן ולכן הייתי הרבה הולכת לסבתא וסבא שישמרו עליי
  .המלחמה התחילה אימי נכנסה להריוןלפני שלא הרבה 

  

  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/אטביודנר
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

ניסע לבקר את סבתא וסבא אני זוכרת שבאיזשהו יום אימי אמרה לי להתארגן ושאני והיא  .1941המלחמה התחילה בשנת 
  . וכשהגענו לשם פרצה המלחמה

עברנו . אן'סבי לקח אותי ואת אימי בכרכרת סוסים לרכבת בכדי שנוכל לברוח לבירוביג. הייתי בת שבע כשהתחילה המלחמה
הרבה מקומות אני זוכרת שהנסיעה ברכבת הייתה ארוכה מאוד ושעצרנו בעוד ). עיר היהודים ברוסיה(אן 'אווקוואציה לבירוביג

  .קר ובעיקר אני זוכרת את הרעב שהרגשתי, היה צפוף, הרכבת הייתה עמוסה במבוגרים וטף . בדרך אך אינני זוכרת היכן
   .בבניין בו חיו עוד הרבה אנשים וילדים שעברו אווקוואציהוצפוף קיבלנו חדר קטן , היה מאוד קשהכשהגענו לשם 

עזרו לאימי להתקבל  42-וב ).שנים 8שקטנה ממני ב(  ן שהייתה בהריון עם אחותי פרידהלאימי היה מאוד קשה למצוא עבודה מכיוו
   ".HIMIK" –לעבודה בחברת כימיה 

  

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

  . זו הייתה תקופה שהתחלנו לחיות יותר טוב. אן'ה אבי מצא אותנו ונשארנו בבירוביגאחרי המלחמ
   .מישה ומריה: כאשר היו לאבי שני ילדים נוספים 1950 -הוריי התחתנו ב

לאחר שסיימתי את לימודי . סיימתי את הטכניון עם דיפלומה של אחות מוסמכת 1956 -סיימתי את לימודיי בבית הספר וב 1951 -ב
, לאחר מכן). חיידקים מדביקים(שנים עבדתי בבית חולים במחלקת ילדים עם אינפקציות  19. בטכניון יכולתי לעבוד בבית החולים

  .צילומים, שנים במחלקת רנטגן 17עבדתי 
  .מעולם לא חזרתי למקום הולדתי באומן וזאת מכיוון שאת כל קרוביי שהיו שם רצחו בשואה

: נולדו לנו שני בנים מקסימים. )1956 - ב(שנים של זוגיות וחברות טובה התחתנו  4ולאחר  1952 -הכרתי את בעלי בשנת
  .91 - ילדיו בשנת 2-באיזשהו שלב בני מישה עבר לגור באמריקה  ובני אולג עלה לישראל עם אישתו ו. ואולג) הבכור(מישה

  .לישראלאני ובעלי עלינו בעקבות בני אולג ומשפחתו ) 1992 -בשנת(כחצי שנה אחרי 
  .אביו נלקח למלחמה ונפטר שם ואימו נפצעה וגם היא נפטרה. שם איבד את הוריו. שנים 10גם בעלי היה במלחמה כאשר היה בן 

, נקיון מכוניות, נקיון סוסים והאכלתם: העבידו אותם בעבודות שונות כגון.שניהם היו בגטו ברסט. נשארו רק הוא ואחיו הבכור
  ...'וכו) כמו בייביסיטר(דים טיפול ביל, צחצוח נעליים

  .מכיוון שילדותו של בעלי הייתה קשה מנשוא הזכרונות היו עולים הרבה בבית ולכן היה לא קל מבחינה זו
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
אני ובעלי כבר לא עבדנו .עלינו לארץ ישראל מאחר ובני הצעיר אולג עלה לארץ עם ילדיו ואשתו) לאונטי(אני ובעלי  1992 -בשנת

  .גידול וחינוך הנכדים מאחר ובני ואשתו עבדו בלי סוף, לרוב התעסקנו בטיפול. כשעלינו לארץ
  . דירות באזור נהריהכשעלינו לארץ הגענו ישירות לנהריה ומאז ועד היום גרנו בשכירות בכמה 

  .בעלי לאונטי נפטר ומאז אני גרה בשכירות באותו הבית בו גרנו שנינו לפני שנפטר 16.05.2006: בתאריך
  

 


