
  

“ 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:  מירה Фамилия: סימיונוב    

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичья фамилия:            סלבוטר 
                                              

Фамилия до войны:                                 סלבוטר 
 
 

Год рождения:  
04.11.1934  

Пол: 
М / Ж                                        

                   

Имя до/во время войны: מירה    

Страна рождения: אוקראינה   
                                                             

                                                      :Место рождения (город, область)   אודסה 
 
 

Имя и девичья фамилия матери: קוגן חיה    
  

Имя отца:   רפול פרוים 
(Рефуль Фроим) 

Страна проживания: אוקראינה                                 
                 

                   

Постоянное место жительства до войны (город, 
область): אודסה 

  

Член партии/организации: 
   

 

Профессия до войны:  
                                 

Образование до войны:  
-  

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: 

  נובורוסיסק 1941 1941

 אלמא אטא 1942 1941

 קזחסטן 1945 1942 חורף

Откуда прибыли:  
     אומסק

                   

Год репатриации в Израиль: 
21.11.1996 

  

 
 



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 

  

 6היינו : משפחה שלנו הייתה גדולה .1קומה , 6דירה  27ברחוב משנסקי ,במרכז העיר כימעט גרנו  .אני נולדתי באודסה

 . לא עבדה -אמא הייתה איתנו בבית  .   )1934אני , 1929לב , 1928מילה , 1926 ליזה, 1915פירה , 1914נאום (ילדים 

  .לא יודע קרוא וכתוב הוא  ремесленник).(אבא עבד כבעל מלאכה .ה מתגוררת איתנוסבתא גם היית

  

אך אבא שלי הלך לבית , משפחה שלנו הייתה משפחה חילוניתה .מעט בעוניגרנו כ - מאוד קשה מבחינה כספית  היה 

המאכל  .דיברתי חופשי – ידיש טוב מאודיבילדותי ידעתי  .לא שמרנו שבת  .ראש השנה ויום כיפור, חגגנו פסח .הכנסת

  .כשאני נולדתי אחות שלי פירה כבר הייתה נשויה והיה לה בן שנה .היה דג ממולא עלייהאהוב 

  

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):  

  
בצורה  קואציהואובאודסה לא הייתה  .התחילו הפצצות . עדיין אני לא למדתי בבית הספר. 6תי בת מלחמה הייהכשהתחילה 

בגלל זה צבא ושירת באת בעלה ). ילדים 2היו לה כבר (אחות שלי פירה הייתה גרה בנפרד מאיתנו עם משפחתה  .מסודרת

אזור  קרסנודרסקי ואחר  הם ברחו לכיוון של .יהרפה אלטהצ )באותו זמן 15בת (ליזה  אחותי. אוקואציהקיבלה אישור ל היא

  .עברו חודשיים. שארנואנחנו בינתיים נ .כך הגיעו לקזחסטן

  

הוא .  שנאצים יכנסו לעיר בעוד שבוע,שירת בצבא האדום והוא ידעה  )ליזה –בעל של אחותה של אמא ( הדוד שלי דוד

. ומשפחה שלו) את בעלה גייסו לצבא(בנים  2בהריון עם באותו כבר הייתה דודה אידה . צלב האדום שלהגיעה עם אותו 

היה אפשר . מסלת רכבת הייתה סגורה. נאצים היו בכל מקוםה. היה כבר מאוד קשה לצאת מאודסה. רפנו אליהםטאנחנו הצ

היו הרבה פצועים ולא היה מקום לאזרחים . לנמל היה אישור להיכנס רק למכונית של צלב האדום. לברוח רק דרך הים

  .ותההרגו א –ה להישאר ולא לברוח טהחלי) 65היא הייתה כבר בת (סבתא שלי  .דוד שלי דוד הציל אותנו מהמוות. רגילים

  

 –לנו היה מזל , הרבה אנשים מתו. היה רעש מאוד חזק. בבוקר התחילו להתפוצץ מוקשים בים 4-00היינו בים ב כברכש

כשהגענו כל הדברים  .נובורוסיסקהגיעה ספינת גרר שלקחה אותנו ל. קיטור שלנו יצאה מכל הסיפור עם חור לא גדול-אנית

. כי לא יכולנו להתקלח לאורך זמן רב, סבלנו מכנים. היה חם. דש ספטמברהיה חו .מהם זרקנו הרבה –שלנו היו רטובים 

רכבת לא . אטא ואין מקום הודיעו שיש כבר יותר מדי אנשים באלמא, כשהגענו לשם. אלמא אטאחודש נסענו  ברכבת ל

כשהגענו לתחנה . אז ירדנו בדרך בשדה וברגל הלכנו חזרה לאלמא אטא. לא רצינו לשם. עצרה שם והמשיכה לנובוסיבירסק

שכדי לנסוע לכפרים בצפון ,אמרו לו . מה אפשר לעשות ,אבא שלי הלך לברר. של אלמא אטא היא הייתה מפוצצת באנשים

  . כי בערים אין מקומות, הקזחסטן

  

לי  עולא יד –שם הוא נהרג . לצבא אחי  גייסו את נאום .1942היה חורף . לפבלודרסקי אזור כפר קרסילובקהלקזחסטן הגענו 

שם  .אנחנו בהתחלה גרנו בגורן עם עכברים .כי הודיעו לנו רק בסוף המלחמה, )1944ל 1941בערך בין (מתי בדיוק זה קרה ,

שתיתן לנו אמא ביקשה מאישה אחת . לאן אפשר לעבור,לבדוק  אבא נסע. להסיק את המקום לא היה איך .היינו כל החורף

שבטטרקה  ושאמר ל, שם הוא פגש את בן דוד שלו. טטרקהה לאבא נסע .כי היה כבר מאוד קר, כמה זמן אצלה בבית לגור 

  .קיבלנו בית . שם וגרנו שם כבר עד סוף המלחמהעברנו כולם ל .יש עבודה וכדי להביא את משפחה לפה

  

  . כי הוא היה נכה, את אבא שלי גייסו לצבא עבודה . ד בבית הספרובספטמבר התחלתי ללמ 1942ב 

, לא היו גפרורים, כשרצינו אחר כך בבית להסיק אותו. שהיו עוברות דרך טטרקה ,ים מרכבותאנחנו ילדים היינו גונבים פחמ

בבית היא הייתה מכינה . מא הייתה קונה מעיים ובייצים בשוקיא .לשכנים שיש להם אש לקחת חלק ממנה אז אני הייתי רצה

  .כהעוברים דר אנחנו היינו הולכים לתחנת רכבת ומוכרים אוכל לחיילים. את הכל



חזרתי הביתה ופחדתי  .אני התחלתי לבכות. כולם יצאו ואכלו מה שהיה לי ולא שילמו. יעה רכבת עם חיילים צעיריםגפעם ה

אמא שלי הצליחה למצוא את פירה  ".לא נורא. אין מה לעשות. אכלו? מה את בוכה: "אך היא אמרה, שאני אקבל עונש מאמא

אבא  ).אחד הבנים שלה מת( עם מילה פירה חזרה לאודסה 1944ב  .1943ב ואת ליזה והזמינה אותם לבוא אלינו

הקצין  ).היה גר שם קצין כלשהו(דירתינו הייתה תפוסה   - חזר לאודסה  трудоармия)(  1945ב כשהשתחרר מצבא עבודה

  .אמא שלחה מכתב לאבא שיחזור אלינו .ולא מוכן לעזוב אותה, שהייתה הרוסה, אמר שהוא עשה שיפוצים בדירה

  

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

  

. סיימתי מכללה 1954ב  .בחוג לחשמל למדתי במכללה. 1950ב  שנים בבית הספר 7אני סיימתי . קה עברנו לאומסקמטטר

 11 .עם ויקטור התחתנתי 1955ב  .של מסילות רכבת תעבדתי כטכנאי). 1996שם גרתי עד (שלחו אותי לעבוד בקרסנוירסק 

  .איגור – ני השנילד בונ 1959ב  . אלה– בכורה  לדה לנו בתונ .קיבלנו דירה ועברנו 1956ב .   של בעלי שנים גרנו עם אמא

אני הגעתי לבקר אותה יחד עם הנכד . אחותי ליזה עלתה לארץ .מת אבא 1973ב , מתה אמא 1971ב  .בעלי מת 1970ב 

. ההורים שלו היו ממש נגד והחליטו שכדי לו לנסוע לארץ. והוא היה חייב להתגייס 21הוא היה בן ). בן של אלה –ויקטור (

עלתה בת שלי עם משפחתה ובני עם  1998ב  ובעוד שנה. אני עליתי שנה אחרי אחותי.  הוא היה בתוכנית על יד באר שבע

  .משפחתו

  

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

  

שו אותי גימאוד הר. ת הרבה ספרים ועיתוניםהפנוי אני קורא עכשיו בזמני  .עבריתלמדתי מעט  .חה שאני בארץאני מאוד שמ

כל מיני אנחנו עושים שם , בית שליסמוך לש פעמים בשבוע למרכז לגיל זהב אני הולכת שלו .שלום עליכםספרים של 

  . רוקדים, תופרים: פעילוית

  

ויקטור סיים טכניון . ויקטור וגריגורי –מצד הבת ושני נכדים  . כבר סיימו צבאסלבה וודים  והם  -מצד בני  נכדים יש לי שני 

אחותי מילה גרה  .לצערי, ועדיין לא התחתן 31וא בן ה. נהג ,גיורגי –השני ). אבלין(יש לו בת , וכבר עובד והתחתן

  .יתראחי לב גר בארצות הב .באוקראינה כיום

  .של היהודים, כי זה המקום שלנו, לדור הבא אני רוצה לאחל לשמור ולהגן על הארץ

  

  

 2014אפריל , חיפה, אליזבטה סורוקינה, ראיון
  

 
 
 

 
 


