
  

“ЛЕ-ДОРОТ” 
Истории живущих в Израиле евреев, уцелевших в Шоа 

 

Опросный лист уцелевшего в Шоа 
Собрать и сохранить истории людей, уцелевших в Шоа, это один из основных путей 
увековечить трагедию и передать знание о ней потомкам. Свидетельства уцелевших в 
Шоа важны и для историков, и для новых поколений, которые из отдельных личных 
Историй смогут воссоздать цельную картину Шоа. Каждое свидетельство имеет 
большую национальную, научную и образовательную ценность. Истории будут  

опубликованы в интернете по адресу: www.ledorot.gov.il 
Заранее благодарим Вас за участие. 

 
Ваша фамилия и имя в настоящее время 

(на иврите, как записано в удостоверении личности)                                   

Имя: מניה     Фамилия: אברבוך    

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичья фамилия:             שלאין 
 (Шлаен) 

Фамилия до войны:                                 אברבוך  
  
 

Год рождения:  
25.06.1933  

Пол: 
ЖМ /                                                           

Имя до/во время войны: מניה     

Страна рождения: אוקראינה    
                                                              

                                                      :Место рождения (город, область)   כפר ברנובקה

  
 

Имя и девичья фамилия матери : ברופטמןאוליה     
  

Имя отца: דוד   

Страна проживания:                                  אוקראינה 

                 
                   

Постоянное место жительства до войны (город, 
область): חמלניצקי אזור, כפר ברנובקה      

  

Член партии/организации: 
   

 

Профессия до войны:  

                                 

Образование до войны:  

  גן ילדים

  

Во время войны (22/06/1941-09/05/1945гг) находился/лась на оккупированной территории (гетто, 
лагерь, тюрьма, партизаны, спасение в лесу, по месту своего жительства или в других населенных 
пунктах, другое) и/или в эвакуации: 

                                                                                                               

От: До: Где находился/лась: 

   

   

   

   

Откуда прибыли:  

                                                 אוקראינה

                

Год репатриации в Израиль:  

22.02.1996 
 

  



 
Расскажите о Вашей жизни в довоенные годы 
(Дом, в котором Вы росли, школа, друзья детства, чем занимались родители, родственники, 
праздники, блюда): 

 
просьба писать от первого лица 

 
אבא .  אמא עבדה בגן ילדים כתופרת.בכפר ברנובקה ברחוב לנינה  ) 1935נלד בשנת   בוריס (אבא ואח ,אני גרתי עם אמא  

ביביק סויה (ממש על ידינו הייתה גרה אישתו של אח של אבא  . למרות שהוא היה אנאלפבית, עבד במפעל כראש המחלקה

  ).שלאין' ויפים בוריסוביץ' לב בוריסוביץ(ילדים  2עם ) יבסייבנה

  

 . בבית נפרד באותו כפר, סבתא שלי הייתה גרה לא איתנו ביחד  .במלחמה הפינית אחיו של אבא נהרג
  .המשפחה שלנו לא שמרה את המסורת .הרסו הכל 1939בשנת . היה לנו בית כנסת בעיר

  
Расскажите о Вашей жизни во время войны 
(арест, депортация, гетто, лагеря; места укрытия или фальшивые документы; деятельность и 
должности в Юденрате/молодежных движениях/подпольных организациях или в партизанских 
отрядах; участие в побеге/сопротивлении/военных действиях; вынужденная эмиграция, эвакуация; 
помогали ли Вам люди или еврейские/нееврейские организации во время войны):  

  

 . שנים 73 תהסבתא שלי הייתה ב. מפעלב נישאראבא . עגלה ובערב נתנו לנו. ברנובקה-את הכפר שלנו  ופצצייולי  הב 7ב 

נו איתלקחנו.השכן עם אשתו ובנוכולנו היינו בעגלה וגם  - )שנים 1.5 -לב שנים ו  3 - יפים(ושני ילדים ביביק סויה יבסייבנה 

  .לכפר חשבנו לעצור ביער ולחזור. לעגלהה קשור יתהשהי,פרה את 

  

יטומיר כבר 'מז )ם"ק 80(בשפיטובקה הם אמרו . כוחות  גתבנסי וראינו את, קייב - על הכביש לבוב יצאנו,ביער אחרי לילה

העבירו אותנו  . איתםהלכנו לשם  ואנחנו, מעבורת לקייבל הלחכוהחיילים . אש בוערת יטומיר הייתה'זעל יד  כשעברנו. גרמנים

על העגלה היו ילדים . ברגל כל הזמן הלכתי אני . חודש יולי היה. גשמים התחילו  ".לפולטבהתלכו : " וואמר, דנייפר דרך 

. בפולטבה לקח לנו להגיעחודש וחצי . הולכת הייתה היא  וכך, מטריותכי חא היו , פח על ראשה הסבתא שלי לבשה. קטנים

של  דלי  עשינו .שהייתה איתנו , פרהמ היה לנוחלב . דוחן נו על יד הכפר ושם בחנות קנינובדרך לשם עצרש , תראני זוכ

  .הדייס

  

הגברים הלכו ללשכת הגיוס ואמרו להם . נתנו לנו להתקלח, אמבטיה  ועש - מאוד טוב אותנובלו יק, לפולטבה  נוכשהגע 

אני מייד . ההפצצות התחילו,  ברכבת שהתיישבנו רק. שלחו לטשקנטיכבות ורישומו  אותנו לש נאמר לנו. למסור את הסוסים

אזור ב" ליחאי"תחנת הגיעו ל. אמא וחבשה לי את הרגל של  אז היא משכה בשרוול. לצידי ישבה רופאה. נפצתי ברגל

. הם כבר עזבו - פרהתושבים לא היו בכ,עבודהמוברגע שחזרו . אותנו לחווה והביא. קצירל ללכת שם נאמר לנו. סטלינגרד

העמיסו אותנו על  שם" . ליחאי"בחזרה לתחנה  וסוס ושלח נתנו לנו. התחלנו לבקש שיתנו לנו עגלהאנחנו . ואנחנו נשארנו

ביער  אוספיםרכבת והיינו יורדים מאנו .  יםהיו סגור יםנתיב.  רתועצ קילומטר 2-3 הייתה עושההרכבת . דרגים פתוחים

 .בטשקנט  היינו באוקטוברוחודשים נסעו  3. טשקנטל ענואז דרך הרי אורל הג. כדי לשמור על חום לעשות כיסוי  מקלות כדי
  Ферганский водоканал).( לקחו אותנו לבנייה של התעלה פרגנתית 

  

Расскажите о Вашей жизни после войны и до репатриации в Израиль:  

שהכפר שלנו ברנובקה מתחיל את שיקום של , קיבלנו מברק. ת אוקראינהבאותה שנה שיחררו א. 1944היינו שם עד שנת 

אבא חזר לעבוד לעבוד ". צלב האדום"קיבלנו על כך גם מסמח מ  1944בספטמבר . מפעל ושאנחנו צריכים לחזור הביתה

  .במפעל

  

)  Eija Shlaen Davidovna(הילדים שלה נשארו עם סבתא שלי  2מתה  ביביק סויה יבסייבנה ו 1942בזמן המלחמה בשנת 

כשחזרנו כולם . אז ההורים שלי לקחו אותם גם לברנובקה. היה קשה לסבתא. 4.5 יפים בןו, 3היה בן  לב). 75הייתה כבר בת 

היא .  חדרים 2קיבלנו דירה בת . אבל היה גר שם המזכיר הראשון של המפלגה הקומוניסטית, ביחד הבית שלנו לא היה הרוס



קטפנו    .בקיץ התחלנו לעבוד אדמה .שהיינו מוכרים לגן ילדים, היה לנו גם חלב. הייתה לנו גבינה .מש עוזרת לנוהייתה מ

בוריס נסע ללמוד .  סיימנו בית ספר כולם .מוכרו אותו וקנו כינור, קטפו גם סרפד לב ויפים .פירות יער ביער יחד עם סבתא

 .מסגר שרברביפים התחיל לעבוד כ .אקדמיה צבאיתבלב סיים עם הצטיינות ונסע ללמוד . במכללה 

  

Расскажите о Вашей жизни в Израиле 
(Ваши ощущения по приезде в Израиль, общественная и культурная деятельность, семья, которую 
вы создали, напутствие для следующих поколений):   

הם , מנתח מפורסםאבל ביגלל שהבן שלהם למד באותו זמן ואבא היה . רצו לעלותההורים שלה . 1990התחתן ב הבן שלי 

השכרנו דירה  .א שלימלקחנו איתנו גם את אי. נכדים 2נו החלטנו שנעלה יחד עם בן שלנו ועם אישתו ו חאנ .החליטו לחכות

  .כולם חוץ ממני ומאמא שלי קיבלו אולפן. באחוזה בכרמל

  

אז אני הייתי מטפלת . לגן ילדים) איליה ודריה(שנה ראשונה לא קיבלו את נכדים  .קורסהתחילה ללמוד ב בני אישתו של 

באותו . דיםאני הייתי לוקחת את הנכד באוטובוס לגן יל. אך את דריה לא קיבלו, דיםאחר שנה קיבלו את איליה לגן יל. בהם

  .ים למדו עברית מאוד מהרדהנכ .דה בסופר כמנקהבעלי מצא עבו. רת עם נכדהאשזמן האמא שלי הייתה נ

  

 היא עכשיוהיא שירתה בצפת וכעת  כך  –אחר . קאןהיא הייתה ב עסקה בקולנוע ואף נכדה שלי בזמן לימודים בבית ספר ה

אני מאחלת לדור הבא שיהיו  .מקעאח שלי בוריס גר עכשיו בארץ במגדל  .הנכד שירת בגולן. עובדת לפני תחילת הלימודים

  .בריאים ושיהיה שלום

  

  2014מרץ , חיפה,  אליזבטה סורוקינה: ראיון

 
 
 

 
 

 


