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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
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  וסיהר :ארץ המגורים

 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 
   :המלחמהמקצוע לפני 

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

 ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
            ברית המועצות, בשקיריה,כפר קיסייק
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  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

  :  תאריך השחרור בשקיריה ,קייקיס: מקום  השחרור

 
  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים

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

  
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

  :עליה שנת
2000 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  



 

   י על קורותיך לפני המלחמה/אנא ספר

 :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  נא לכתוב בגוף ראשון

שמה של  .יל בצבא הצארהוא היה וטרינר ושירת כחי ,נזבורגשמו של סבי היה גסיל מורדכוביץ גי .אבי נולד בעיר יליסבייטגרד

  .סבתי היה ליה סמסונובה
אבי היה חייל בצבא  .היא עבדה בסיביר ומצאה שם נפט ,כרמלה היתה גיאולוגית. הרבקה וכרמל ,אמה.היו לאבי שלוש אחיות

הוא שירת במסגרת מקצועו כווטרינר והיה מטפל בסוסים  .הסובייטי והשתתף במלחמה נגד פינלנד עוד לפני מלחמת העולם

  .בין שאר תפקידיו
 ,מקס ,חים היו פיטרהא .שמה היה ברטה ,חות אחתהיו לאמי ארבעה אחים וא .מידלר סבתי מצד אמי נקראה רחל אברמובנה

  .היה אומן ידוע ברוסיה) מידלר(ויקטור  .אהרון עבד כספרן בספריה .מקס היה קולונל בצבא וקיבל עיטור גבורה .ויקטור ואהרון
   .למרות שהיו ברוסיה הם נתנו לילדים שלהם שמות יהודיים מאד ,אלו היו משפחות בעלות זהות יהודית

אבא של סבא ( .יש לי אפילו תמונה של סבא של סבא שלי ,חלק מהתמונות ישנות מאד ,לבום עם תמונות של כולםיש לי א
  ).רבא

  

  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/רתנועות נוע/ביודנראט
  ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
הוא היה  ,ירמאד צע אז בן הדוד היה .מיד כשהתחילה והתגייס ובן דודו אבא שלי. 21/06/1941תאריך המלחמה התחילה ב

  .כשפרצה המלחמה 18רק בן 

 .להצטרף לפינויאמא שלי החליטה  ,אחרי שהצבא הגרמני התחיל להפציץ את מוסקווה בערך בנובמבר ,כמה חודשים אחרי כן
לאחר . בהתחלה נסענו ברכבת נוסעים רגילה. ברכבת לכיוון הרי אוראל )אמא אמא של(אמא שלי וסבתא  ,אני ,יצאנו ממוסקווה

   .אמי ברחה מהרכבת יחד אתי כדי לנסות להסתתר מתחתיה על המסילה. הרכבת הופצצה כמה זמן
לא היה בקרונות שום דבר חוץ מקש שהיה מפוזר . ה מיועדת להובלת בקרתההפגזה העבירו אותנו לרכבת אחרת שהיאחרי 

הביאו אותנו למקום שבו יכולנו באופה  .בירת בשקיריה (Ufa)עד שהגענו לעיר אופה כך נסענו . על הרצפה ועליו ישבנו

  .כ העלו אותנו על עגלות ולקחו אותנו לכפר קיסייק"ואח,להתרחץ
אני  .והדבר היחיד שהגן עלינו מהכפור היו יריעות שבהן כיסו אותנו, העגלות היו פשוטות ופתוחות ללא דפנות וללא כסאות

 ,נשבו רוחות חזקות ושמעתי יללות .ירח וכוכבים והכל היה מכוסה בשלג ,אני זוכרת חושך.זוכרת שזה היה לילה והיה קר מאד
  .ואני פחדתי נורא אמא שלי אמרה שאלו היו זאבים

בכל  .והם נתנו לקבוצת הפליטים מרוסיה כמה בתים ,כמו קיבוץ ,זה היה ישוב שיתופי. סייק קיבלו אותנו מאד יפהיהאנשים בק

אמא זרעה ירקות אבל . ה חדר אחד ומטבח אחד וחלקת אדמה קטנה ליד הביתבית כזה גרו כמה משפחות וכל משפחה קיבל
ברוסיה אחרים  כמו הרבה אנשים ,סבלנו מרעב אנחנו פשוט ,עד אז .אחרי יותר מחצי שנה,כשהגיע הסתיו היבול צמח רק 
  .אנשי המקום נתנו לנו חוץ מקצת אוכל שלפעמים ,ולא היה לנו אוכל בכלל היינו עניים מאד ,זה היה חורף .באותה תקופה

שה יאני זוכרת שאמא שלי התחברה עם א .היינו חברים וניסינו לעזור זה לזה ,נוצרו יחסים טובים בין המשפחות במשך הזמן

 .שנינו התחברנו ושיחקנו עם עוד כמה בנים ובנות שהיו שם .היא היתה יהודיה והיה לה ילד בגיל שלי ,בביתאיתנו אחת שגרה 
המבוגרים עבדו . אני חושבת שלהורים היה יותר קשה מאשר לנו). גם אחרי המלחמה, עוד הרבה שנים המשיךהקשר בינינו (

כל הזמן חשבנו איך נוכל ואבל היינו מאד רעבים  .יחקנו כל היום ולא עבדנוש ,הילדים ,ואנחנוהמקום  בשדות יחד עם תושבי

  .להשיג משהו לאכול
בסתיו . טן ולא עמוק שעבר ליד הבית שלנות ופירות יער והילדים יכלו להתרחץ בנחל קכשהגיע הקיץ הלכנו ליער לאסוף פטריו

 .והיא הצליחה להשיג שתי עיזים שנתנו חלב לי ולסבתא שלי בחלקה של אמא גדלו תפוחי אדמה וגזר ,התחיל להיות יותר קל
צעי תקשורת אחר ורק לעיתים רחוקות הגיעו לא היה לנו רדיו ולא שום אמ. ראות לדוחכאני זוכרת שהיינו הולכים בכל יום ל

בן הדוד שמחנו או מאבא מבכל יום היינו מצפים ומקווים שהדוור יביא מכתבים וחדשות מהחזית וכשהגיעו מכתבים  .עיתונים

ו היינ. אל החזיתילים שלנו לחיהיינו מכינים מהם מאפים ושולחים אותם  ,כשקיבלנו קצת חיטה או תירס,חוקותלעתים ר..מאד
  .הבאמא החליטה שהגיע הזמן לחזור למוסקורוסיה השתחררה . 1944שהגרמנים נסוגו בשנת בקיסייק עד 

  
  
  

  



 

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

זו . חזרנו לדירה שלנו במוסקווהאמא ואני ,סבתא. בזמן המלחמהעיר שנשארו ב במוסקווה פגשנו את קרובי המשפחה שלנו

היה קר מאד  בזמן המלחמההחורף . לא נשאר בה כלום. תה דירה של חדר אחד וכשחזרנו אליה היא היתה ריקה לחלוטיןיהי
ת כל הרהיטים שהיו בדירה לקחו גם א וכך הם .אנשים הבעירו כל מה שהיה אפשר כדי להתחמם ,ולא היו שום אמצעי הסקה

  .שלנו

הממשלה חששה שתפרוץ לאחר כיבוש גרמניה  .גרמניהבתוך כ גם "בפולין ואח אבי היה השתתף בלחימה נגד הגרמנים גם
 הם הוצבו בנובוסיבירסק אבא שלח אלינו מכתביםלאחר ש .ולכן היחידה של אבי הועברה לגבול המזרחי ,מלחמה נגד יפן

אחותי שם  נולדה 1946ובשנת בנובוסיבירסק  בבסיס הצבאי אמא ואני עברנו לגור איתו 1945שנת ב .וביקש שנצטרף אליו
  .אלה

ים ואמא דודשנשארה במוסקווה אצל ה שלי באותו יום ביקרנו כולנו את סבתא. חזרנו למוסקווה ,1947בשנת  ,אחרי שנה
יום ,למחרתשביום סבתא נפטרה  .כמו בובה ואמרה שהיא נראית לראות אותה א שמחה מאדסבת.תהתינוקהראתה לה את  

אני חושבת שההורים שלי הרגישו ברי . זה היה נראה ממש כאילו שהיא חיכתה לנו עד שנחזור מנובוסיבירסק.,אחרי שחזרנו

ה בבית נשאראמי .במוסקווה  הוא המשיך לעבוד במקצוע שלו והיה וטרינר במשרד החקלאות. מזל כי אבי לא נפגע במלחמה
  .הבנות שלה ,דל ולחנך אותנוכדי לג

 1979בשנת . עד שעלינו לישראל ,שנים 38במשך במוסקווה מורה לאנגלית עבדתי כאני  .שתינו סיימנו לימודים ורכשנו מקצוע
בעלי נפטר ,שנתיים אחרי כן .1981אמי נפטרה באפריל זה היה מיד אחרי ש .הבת שלי ,נולדה מוריה 1981ובשנת  ,התחתנתי

. נולד הבן שלה 1989ובשנת , שלנו כמו אבא ,היא עבדה כווטרינרית ,יתה מדעניתיאחותי אלה ה .1983ת מהתקף לב בשנ
  .18כאשר היא היתה כמעט בת  ,הבת שלי סיימה בית ספר במוסקווהשנה אחרי שעלינו לארץ ישראל  .1992אבי נפטר במרץ 

   
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, ת צבאישירו, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

 .כאןהיתה גרה שאז  ,אינה סריין ,בת דודתיבאנו מיד לגור בקרית ארבע ליד  .62כשהייתי בת  18/04/2000תאריך ב עלינו
  .ומשפחתה גרים היום בראשון לציון הבת שלה , 2012היא נפטרה בשנת 

היו יותר מחמישה טיולים כאלה ,קומית לקחה אותנו לטיולים בכל רחבי הארץמהמועצה ה,אחרי שהגענו בשנה הראשונה

אני יכולה להגיד שאני מכירה את ישראל יותר ממה שאני מכירה את  ,אני מרגישה ברת מזל.וראיתי מקומות יפים ומעניינים
  .כי שם אף פעם לא היה לי מספיק כסף כדי לצאת לטיולים ,רוסיה

אני  ,יש לי עדיין הרבה חברים במוסקווה .וירה ואפילו את האקליםואת הא,את האנשים .ית ארבעימאד את קראנחנו אוהבות 

אני חיה בתנאים הרבה  .שהחיים שלהם הרבה יותר קשים משליאני יכולה להגיד . בקשר איתם ונוסעת לפעמים לבקר שם
  .דירה טובה מאד של עמידר רמת חיים טובה ויש לי ,מהם יותר טובים

מדינת ישראל מוקפת אויבים  .שנותנת לי הרבה מעבר למה שמגיע לי וצה מהאנשים שעוזרים לנו ומהמדינהאני מאד מר
בכל זאת אני והבת שלי מקבלות כאן כל מה אני לא עבדתי אפילו יום אחד במדינת ישראל ו. ומתמודדת עם כל כך הרבה קשיים

  .להגיד שאני ממש פטריוטית של ישראלאפשר . שאנחנו צריכות
  

  

  תפארת בשארי: ראיון

 2013ינואר  ,קרית ארבע


