
 

  "ְ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

  גולדמן   :שם משפחה
  

  אליה    :שם פרטי
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

  בלועזית                                            מןגולד   :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
      Goldman                       

  :שם נעורים
 

  אליה    :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                                     

           בלועזית
            Elia                                

:                     מין
  ז   

   :לידה תאריך
25/10/1934 

  קייב         ):מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

   בלועזית
             Kiev                           

  אוקראינה:   ארץ לידה
 

  מתבי      :של האב שם פרטי
  

  'מריה   גורביץ   :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

  : לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
                                                       מולדובה, בסרביה ,"טרוטינו"כפר                      

                   

   בלועזית
 Bessarabia 

                                         

     :ארץ המגורים
                              ברית המועצות                

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

  נובוסיבירסק , )סטלינסק(נובוקוזנייצק     ):ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                           

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

   ום  השחרורמק
 

 :  תאריך השחרור

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  סרבוחוב

  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

   :עליה שנת
25/11/1999 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, דות ולימודיםיל, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  

, היה מוצב שם אבינולדתי בעיר קייב בזמן שו, הייתי בן יחיד אני. ולכן משפחתי נדדה ממקום למקום, קצין בצבא היהאבא שלי 
האזור הזה היה שייך . במחוז מולדובה " בסרביה"לאזור הגענו  1939עד שבשנת  ,כ עברנו שוב למקומות אחרים"אבל אח

אנחנו  באנו לגור בכפר ". מולוטוב- ריבנטרופ"בעקבות הסכם  1939הוא עבר לברית המועצות בקיץ ו, לפני כן לרומניה
  .מ"בריהלרומניה החדש בין גבול המ בלבד מ"ק 30שהיה במרחק  "טרוטינו"

  

  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 

  
, ו קרוב לגבולגראת כל היהודים שלכיוון רוסיה שלחו , ובגלל שהרומנים היו יחד עם היטלר, המלחמההתחילה  1941בשנת 

ופה שנקראה באותה תק" (נובוקוזנייצק"עיר חדש והינו צריכים לנסוע אל האבא שלי קיבל תפקיד . כדי לברוח מהנאצים
הצטופפנו שלושים , יצאנו מהכפר במשאיות. זאת היתה נסיעה קשה מאד . שנמצאת ליד העיר נובוסיבירסק ,")סטלינסק"

. וכך נסענו עד שהגענו לאודסה, וסעיםשהיתה מיועדת בכלל למשאות ולא להובלת נ, אנשים בתא המטען של המשאית
כשעלינו , מחרקוב המשכנו לנסוע ברכבות. מנו ברגל או בעזרת סוסיםומקייב עד חרקוב התקד, סה עד קייב נסענו ברכבתמאוד

  .וירדנו לסירוגין על רכבות שונות
 

, אבל הגענו לנובוסיבירסק רק ארבעה חודשים אחרי כן, 1941ביוני  22יצאנו ממולדובה בתאריך ,זה היה מסע ארוך מאד
  .1942רק בשנת ' אבל בגלל המלחמה נכנסתי לכיתה א, רוהייתי חייב להיות בבית הספ, הייתי אז בן שבע. 1941באוקטובר 
, בבית באותו זמןהיה לא אבא . ועברנו לגור שם, שנמצאת ליד מוסקווה, "סרבוחוב"בעיר אמא קיבלה עבודה  1943בסוף קיץ 

. 1944והוא חזר הביתה בסוף שנת , במהלך המלחמה אבא נפצע ולא היה יכול להמשיך בתפקידו .כי הוא השתתף במלחמה
ואחרי מספר שנים הוא , וכללה גם פגיעות ראש, הפציעה של אבא היתה קשה . יה בדרגת סגן אלוף כשחזר הביתההוא ה
  .כתוצאה מהפצעים הללו, נפטר

  

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

סיימתי את בית הספר  1952ובשנת , הבאני למדתי בבית הספר במוסק .39כשהיה בגיל ,  1949אבא שלי נפטר בשנת 
והלכתי , "סגן"קיבלתי דרגת  ,1954את הלימודים בשנת  שם סיימתי ".ט פטרבורגָסנ "הצבאי בעיר ' והלכתי ללמוד בקולג

סבטלנה  -שממנה נולדו לי שתי בנותי, נתי שם עם אשתי הראשונה גלינההתחת 1956ובשנת , הסמוכה" ויבורג"בעיר לשרת 
אחר כך הגיעה  .1961יימתי שם את הלימודים בשנת וס, של הצבא הספורט הלכתי ללמוד באוניברסיטת 1958בשנת   .ולילי

  . הייתי מוצב בקובה 1962-1963ובין השנים , "המלחמה הקרה"תקופת 
  

ושם הייתי מנהל קתדרה בבית הספר הצבאי , ואחר כך שוב הוצבתי במוסקווה, גרוזיהב יליסימאוחר יותר קיבלתי העברה לטב
". דוסאף"ומאז עבדתי כמדריך ראשי לקליעה באיגוד ספורט רוסי גדול מאד שנקרא , 1983פרשתי מהצבא בשנת  .לילדים

 22בתאריך , מספר ימים לפני שעליתי .ולנטינה, יהיהשנעם אשתי יחד ואז פרשתי ועליתי ארצה  , 1999עבדתי שם עד שנת 
אני שומר את הראיון . על ההישגים השונים שלי  סיפרתיובו  ,התפרסם בעיתון של מוסקווה ראיון שערכו איתי, 1999לנובמבר 

  .עד היום הזה
  

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

. והיום אני מנהל אותו, עה של המקוםוהתחלתי לעבוד כמדריך במועדון הקלי, באתי לגור בקרית ארבע, כשעליתי ארצה

" הפועל"באליפות ,למשל  . וכמה מהם זכו במדליות, החניכים שלי משתתפים בתחרויות ובאליפויות שונות ברחבי העולם

  ". אלוף ישראל"בתואר , רגורון ש,זכה החניך שלי , השנה



 

שלי ממועדון היא חניכה , וברק'אלינה ז,וגם הסגנית שלה באותה שנה , 2008בשנת " אלופת ישראל"אחותו ענת זכתה בתואר 

אבל יש לי גם נחת , 2011אשתי ולנטינה נפטרה בשנת .  יים את דברי בתיאור המשפחה שליאס.  הקליעה בקרית ארבע

יש שלוש בן הגדול שלה ול, ילדים 3הבת שלי גרה במוסקווה ויש לה ,לילי  . נכדים ושלוש נינות יש לי ארבעה. מהמשפחה

  .ולפני חודשיים היא עלתה לארץ ובאה לגור איתי בקרית ארבע, לסבטלנה יש בן אחד . בנות

  

אורחים , ים בעולםיש לי חברים שבאים לבקר אותי ממקומות שונ. מר שמדינת ישראל היא טובה מאדאני רוצה לו, לסיום

אני מאחל לדור העתיד  .שמדינת ישראל היא טובה מאד, והם כולם אומרים אותו דבר, ב"ומקנדה ומארה,שבאים מרוסיה 

  .כדי שחס וחלילה לא יהיו בעיות ולא יקרה מה שקרה בזמני, ושמדינת ישראל תמשיך להתקיים, שיחיה יותר טוב

  

  2014ינואר  ,ארבע –קריית , תפארת בשרי: ראיון 

 


