
מקום לידה: וסילקוב, אזור קייב, אוקראינה
בזמן המלחמה: בשבי הגרמני

האם: צילי מרגוליס ז"ל
האב: יעקב מרגוליס ז"ל

ילדים: אלכסי מרגוליס, גר עם משפחתו בישראל
בן הזוג: סרן איליה ליאדמן ז"ל

שנת עלייה: 1995

סופיה ליאדמן נולדה ב-9 בדצמבר 
1921 באזור קייב, לצילי ויעקב מרגוליס. 

אביה עבד כנגר במפעל רהיטים. 
היא סיימה את לימודיה בבית 

הספר ובמכללה ללימודי סיעוד 
בהצטיינות והתקבלה ללימודי הרפואה 

באוניברסיטה בקייב. כעבור שלושה 
סמסטרים בלבד החלה המלחמה. 

ב-23 ביוני 1941 סופיה הצטרפה לחיל 
הרפואה בדרגת סגן והחלה לשרת 

כחובשת צבאית בפלוגת קלעים בחזית 
הדרום המערבית.

היא סחבה על כתפיה תחת אש 
פצועים משדה הקרב, סיפקה להם 

עזרה ראשונה ומאוחר יותר עזרה להם 

להימלט ממארבים של הגרמנים. היא 
עצמה נכלאה בשבי הנאצי אך הצליחה 

להימלט, ומאוחר יותר נכלאה בכלא 
הסובייטי באשמת ריגול. בשנת 1946 

שוחררה סופיה ממאסר ונלחמה בממסד 
כדי לטהר את שמה, אך רק כעבור 54 

שנה הכירו בצדקתה והיא קיבלה את כל 
העיטורים מתקופת המלחמה: מדליית 
המאבק בנאציזם ומדליית הניצחון על 

גרמניה הנאצית.
סופיה נישאה לסרן איליה ליאדמן וחיה 

עמו חמישים שנה.
ב-1955 היא עלתה עם משפחתה 
לישראל. בין השנים 1998–2009 

שימשה כיו"ר איחוד נכי המלחמה.

Место рождения: Украина, г. Васильков
Киевской области
Во время войны, города: Германия, в плену
Мать: Цили Маргулис
Отец: Яков Маргулис
Дети: Алексей Маргулис, проживает с 
семьей в Израиле
Супруг: Капитан Илья Лядман
Год репатриации: 1995

ליאדמן-מרגוליס סופיה
)1921(

Лядман-Маргулис София
(1921)

עיצוב: נטלי לוין • 052-4455671

Родилась 9 декабря 1921 года в 
Киевской области, в семье Цили 
и Якова Маргулис. Школу и 
фельдшерское училище окончила 
с отличием. Поступила в Киевский 
мединститут, успела закончить 
три курса, когда началась война. 
23 июня 1941 года, в звании 
лейтенанта медицинской службы, 
была назначена военфельдшером 
отдельной стрелковой роты Юго-
Западного фронта.
Выносила на себе раненых с поля 
боя, оказывала первую помощь. 
Позже выводила раненых из 
окружения, бежала из фашистского 

плена и попала в  застенки НКВД. 
Была освобождена в 1946 году. 
Добивалась возвращения честного 
имени, но только через 45 лет 
получила справку о реабилитации. 
C капитаном, героем войны, Ильей 
Лядманом прожила 50 лет. 
В 1995 году с семьей 
репатриировалась в Израиль. 
С 1998 по 2009 год была 
председателем отделения Союза 
инвалидов Великой Отечественной 
войны.
Награждена орденами и медалями: 
Борец с нацизмом, За победу над 
Германией.  

סופיהסופיה עם בעלה סופיה סופיה
София с мужемCофия Cофия Cофия

תעודה הוקרה לציון 45 שנה מהניצחון במלחמת עולם ה-2
45 лет победы в Великой Отечественной войне

סופיה ליאדמן-מרגוליס בזמן הצילומים לפרויקט עם חברי הקבוצה רו"ח צעירה ותלמידי בי"ס תיכון "דרכא" 
Софья Лядман-Маргулис во время сьемки проекта с участниками 
молодежной группы "Руах цаира" и учениками школы "Дарка"


