
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלת

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  ירמולוביץ

   :שם פרטי

  לובוב  - לובה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

     טנסקיה

                                              בלועזית
  

Tnaskyh 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  לובה

   בלועזית
 Luba                                         

:             מין

 נקבה
   :לידהשנת 

10/11/32 
  :  עיר לידה

                                                             דנייפרופטרובסק

       בלועזית
Dnipropetrovsk                                           

  :ארץ לידה

 אוקראינה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  אלכסנדר טנסקיה

  :פרטי ושם נעורים של האםשם 

 אסיה
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

     דנייפרופטרובסק

   בלועזית
Dnipropetrovsk 

  :ארץ המגורים

 אוקראינה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמה מקצוע לפני
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  
 

   לאחר השחרור  ין מקום אליו חזרתצי

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1999 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

', י את כיתה אלפני שפרצה המלחמה סיימת. שבאוקראינה  דנייפרופטרובסקב 1932ונולדתי בשנת ' שמי לובה ירמולוביץ
כל המשפחה אצלי הייתה תמיד אוהבת ומחוברת . קיבלתי תעודת הצטיינות ממוסגרת, הייתי תלמידה מצטיינת ומאוד חרוצה

  . ולא זכורים לי צעקות או מריבות בבית

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים  ,זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

היה עולה על גג ביתנו על מנת להדוף את  הארבע עשרהבזמן המלחמה אחי בן , פרצה המלחמה 22.6.1941 -בתאריך ה

את אחי התינוק בן , את אחי בן הארבע עשרה, אבי ליווה את אימי 14.8.41 -בתאריך ה. הפצצות שלא יפגעו במשפחתנו

היה . ואבי נלקח למלחמה) קרוב לסיביר(לרכבות בבכי מר כדי שנוכל לברוח להרי אורל , השנה וחודשיים ואותי בת השמונה

ר עזיבתנו הפציצו את הגשר שדרכו היה ניתן לעבור ובעקבות ההפצצות בדיוק יומיים לאח, 16.8.41צירוף מקרים שבתאריך 

 ,אנחנו. אימי עבדה במפעל כאשר היו יממות שהיא לא יצאה משם, הרי אורלעברנו מאוקראינה ל. לא היה ניתן לצאת משם עוד

לנעליי ובעקבות זאת תמיד  אני זוכרת את השלג נכנס, רהיעמ הליכה בתוך "ק 10- היינו הולכים לבית הספר שנמצא כ, הילדים

אימא שלי . ותמיד באו לעזרתנו כי סבלנו מרעב כל הזמן, תמיד ריחמו עלינו הילדים, המורים שלנו היו כמו משפחה. חליתי
מתחילת המלחמה אבי ניסה ליצור עימנו קשר ורק כעבור . ג"ק 40-ג ומשקלה ירדה ל"ק 80ולפני המלחמה שקלה  1.70גובהה 

משפחות כשלכל משפחה יש  שמונההדירה שהשכרנו הייתה בנויה מחדר אחד בלבד שבו חיו . נו מכתב ממנושנתיים הגיע אלי

. מכיוון שדאגתי להם כל הזמן" הזקנה הקטנה"אני הייתי הבייביסיטר של כל הילדים הקטנים ולכן קראו לי . מיטה אחת בלבד
. ימנו את הדברים הכי מינימאליים ורוב רכושנו נותר באוקראינהלא היו לנו בגדים ולא נעליים כי כשהגענו להרי אורל ארזנו ע

אימי החלה לחלות ולסבול מבעיות לב כי . ר הגבוה ממנו בעזרת עמידה על כיסאיכשועבד עם המגם אחי הבכור עבד במפעל 

י זוכרת כשאימי אנ, בזמן המלחמה, 1942אבי נפטר בשנת . השפיע על גופה ועל כוח הסבל שלהאורל בהרי הקר מזג האוויר 
היא הייתה הוזה את אבי וצועקת לו שהיא עולה אליו למעלה ושהילדים נשארים לגמרי , מעלות חום 40עם , הייתה ממש חולה

אחי הקטן ואני שבנו לאוקראינה ורק אחי , אימי 1944בשנת . בכינו מאוד כששמענו את זה, בתור ילדים, אנחנו, לבדם בעולם

מכיוון שהדירה שלנו הייתה , כשחזרנו לאוקראינה בעצם לא היה לנו לאן לחזור. נלקח למלחמה הגדול נותר מאחור כי הוא

לאחר שכנועים . ידי מישהו אחר שלא היה מוכן לפנות את דירתנו למרות שהסברנו לו את המצב שאנו נמצאים בו- תפוסה על

, בכי וצער, לוכדת אך יחד עם זאת מרוב דיכאוןמשפחתי הייתה משפחה מאוד מ. רבים הצלחנו להוציא אותו ולהיכנס לדירתנו

. התעקמו לאימי הפנים ואני זוכרת כי היא חשבה לעצמה למה קשה לה להסתכל הצידה ולבסוף מצבה החמיר והיא נפטרה

  .הבכור בזמן המלחמה נתלש האגודל והיה לו קליע בירך ילאח

  

    קורותיך בארץ כיוםוי על קורותיך מתום המלחמה /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

בכדי , הייתה שנת רעב 1948שנת . היה מעט אוכל והבית היה ריק, מאוד קשה להסתדר מחדש המלחמה הסתיימה והיה

 לימוד ביסודישבע שנות סיימתי . כלומר קבלת הלחם הייתה מאוד מוגבלת, לקבל מעט לחם היינו עושים זאת בעזרת תלושים

העבירו אותי לעבוד בבנק אחר אשר נמצא בעיר  מחלת האסטמהעקב . נסיםהבנקאות והפינבתחום , לכתי ללמוד בטכניוןוה

 1999ט ובאוגוס, סשה, לאחר שנתיים נולד בני הבכור .הכרתי את בעלי ליאוניד ולאחר שנה נישאנו 1959בשנת . יאלטה

  . קיבלתי הצעת עבודה טובה מאוד אך באותה התקופה קיבלתי החלטה לעלות לארץ ישראל
  ."נוף טבריה"בית האבות מתגוררת כיום ב, החיים בארץ טובים, ארצהעליתי  1999בשנת 

  

 

  מעיין דוד: ןראיו

  2013 אפריל, טבריה


