
  

“ 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:  יליזבטה Фамилия: פיירמרק    

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичья фамилия:            סקורינסקי 
                                               

Фамилия до войны:                                   סקורינסקי 
  
 

Год рождения:  
23.03.1932  

Пол: 
ЖМ /                                            

Имя до/во время войны: יליזבטה   

Страна рождения: ברית המועצות   
                                                              

                                                      :Место рождения (город, область)   סבסטופול
  
 

Имя и девичья фамилия матери:   סופיה גלפנביין 
  

Имя отца: מיכאיל    

Страна проживания:                          ברית המועצות  
                         

                   

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

  

Член партии/организации: 
   

 

Профессия до войны:  
                                 

Образование до войны:  
  כיתה א

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: 

 סבסטופול 1942 1941

 אורל 1944 1942

 סבסטופול 1945 1944

   

Откуда прибыли:  
                                                 סבסטופול

                   

Год репатриации в Израиль:  
06.09.2000 

 
  



 
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 

  

ואחות  ) 1930(אח איסק  יש לי .אבא שלי התעסקמה הלא יודעת ב.  אמא שלי הייתה עקרת בית. אני נולדתי בעיר סבסטופול

היה לנו  .אני הייתי משתתפת בחוג לבלט וגימנסטיקה ). נחימובה' כיום רח(פרונזה ' רחגרנו כולם בדירה טובה ב ). 1938(

   .ראיתי אותו אחר כך במדי צבא, נאציכשהתחילה מלחמה התברר שהוא . שם מורה כל כך טוב

  

  .סבא שלי היה לפני מהנדס ספינות .הם היו בפנסיה. רק בדירה אחרת, שלי גרו איתנו באותו בית) מושה(סבתא וסבא 

, אמא שלי ידעה לאפות טוב מאוד .רבה רוסיםכי גרנו במקום ששם היו ה, גים ולא שמרה מסורתחהמשפחה שלנו לא חגגה 

  .ממש אהבתי עוגות שהיא עשתה

  

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):  

  

חדר ד הבית שלנו פיצצו מטוסים של נאצים את כי ממש על י, אנחנו ידענו שהתחילה מלחמה ביום הראשון של תחילתה

היא  –האמא שלי לא הייתה בבית . סבתא וסבא ברחו לדירה שלנו. אצל סבא וסבתא שלנו מהפיצוץ נשברו חלונות.ביליארד

היינו לבד אני . לא היינו איתו בקשר טוב –לא יודעת איפה הוא היה , אבא גם לא היה בבית . באותו זמן נסעה לסימפרופול

  .ואחי) 2בת (אחותי , )8בת (

  

רצינו . ימים וברחנו משם לבד לסבסטופול 3היינו שם עם אחי . יסרי'בחצעל יד  כשאמא חזרה היא שלחה אותנו  לאלמה 

אמא  .אבל אמרו שבטוח שהכל לא ימשך יותר משבוע. היינו כמה ימים בבית ואז לאמא אמרו שכדי לברוח .להיות עם אמא

מאוחר יותר כשנאצים נכנסו לעיר הם הרגו את . (מינו שגרמנים הורגים אנשיםאהם לא ה. סבא וסבתא נישארו  .הקשיבה

אך אותן פיצצו , היו עוד שני דוברות איתנו. 1942ב  )баржа(נסענו עם דוברה  .אבא גם לא היה איתנו ).סבא ואת סבתא

שפשוט , היו הרבה ילדים. פלטפורמות –ו בקרנות פתוחות לעיר גורב ומשם נסענ ואנחנו הגענ. הרבה אנשים מתו .נאצים

  . הם היו בלי אמהות. נפלו משם

  

כשהגענו לתחנה שלחו אותנו לבית . לא יכולנו לעשות כלום. הילדים אחרים היו נופלים. אנחנו ישבנו עם אמא. היה גשם

אנחנו נסענו . אח ואחותי נשארו ברכבת, סעהרכבת נ. אני ואמא הפשנו אוכל. המשכנו לנסוע לאורל .חצי מילדים מתו, חולים

בזמן הנסיעה היא . אמא הרגישה לא טוב מרעב. הם היושהצלחנו בסוף לעבור לרכבת איפה . אחריהם ברכבת עם חיטה

אמרו לנו לצאת . התחילו להפציץ את הרכבת שלנו. ה כלשהינהגענו לתח. נסענו הרבה זמן .הטרינריוהתחילה ללמוד ספר ל

כולם . אנשים מתו הרבה. הרגו אותה –אישה אחת שכחה את הילד שלה ברכבת והחליטה לחזור . צנו לשדהר. ולהסתתר

  .ילדים וכולם בחיים 3כי היו נשים שהיה להם ילד אחד והוא מת ואצלה , אמרו לאמא שלנו שיש לה מזל

  

ופגשה את , גזרי עץאמא הלכה לאסוף פעם . היה שם יער וזאבים .כפר גרושקיל הגענו למולוטוב. נסענו, הצלחו לתקן רכבת

  .הוא התחיל להסתכל  לתוך החלון, כשהיא נכנסה. הזאב רדף אחריה. היא זרקה את כל מה שאספה ורצה הביתה, זאב

ישה לא אמא באותו זמן הרג. בת שלהם הייתה מביא לנו קמח. הבעלים של בית היו אנשים טובים. אחר כך עברנו לבית אחר

כי אמא גדלה , קיבלנו חלקת אדמה ולא ידענו מה לעשות איתה .היה מאוד קשה. מהמיטה בגלל האקלים טוב ולא הייתה קמה

אני ואחי התחלנו ללמוד בבית  ). כניראה שהוא היה בגטו(הוא הגיעה בתקופה יותר מאוחרת . בעיר ואבא לא היה איתנו

  .היה לי ולאחי זוג מגפיים אחד. 'אני בכיתה ב. הספר

  

אבא . גרינברגבשם משפחה  )16ו  14בגיל ( בנות 2רציתי לציין שבזמן הבריחה אמא שלנו לקחה איתנו ש, משהו חשוב



הם היו מאוד יפות . הגיעו יחד איתנו לאורל הבנות. בזמן הנסיעה הם לימדו אותי לדבר ידייש. אמא השתגעה, שלהם מת

בתקופה . הביתה –שלחה אותם למולדביה  בסוף המלחמה אמא.כשהגענו לאורל הם גרו בבית אחר.  ממשפחה עשירהו

  .מאוחרת יותר היא ביקרה אותם שם

  

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

  

אני . אחר כך קיבלנו חדר . היה לנו קרוב משפחה שנתן לנו לישון במרפסת . כשחזרנו  לסבסטופול הבית שלנו היה הרוס

אני הייתי מאוד מצליחה . לחיילים וקצינים לתפור כובעים - היה שם בחור אחד שנתן לי עבודה . ד בבית הספרהמשכתי ללמו

. אח שלי התגייס .שנים עד שאחת החברות שלי הזמינה אותי לעבוד בתפירת הכובעים מפרווה 3עבדתי שם  .בתחום הזה

  .אמא אפה עוגות

  

הייתי אז . הוא עבד במפעל כמהנדס . איזי - בדיוק שם הכרתי את בעלי . תים בזמן העבודה שם נסעתי לקייב להתלמדויפעמ 

  .בתפירת הכובעים 65עבדתי עד גיל . גלינה –בעוד עשר שנים נלדה  .יבגניה –נלדה לנו בת   1952ב .התחתנו. 18-19בת 

אני לא כל כך רציתי . רץהם מאוד רצו שגם אני אעלה לא. הבת שלי הקטנה  עם בעלה הגיעה לארץ .62הבעל שלי מת בגיל 

חולה אני לא חשבתי ) נכדה שלי(אבל כשגלינה התקשרה ואמרה שאנה . פחדתי שאני לא יודעת עברית ושאני לא אסתדר –

  .הגיעה שנה אחריי לארץיבגניה  .ארזתי בגדים ונסעתי, פעמים

  

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

  

  . עכשיו בצבא) בת של גלינה(נכדה שלי . כשנלד לה ילד שני אני עברתי לדירה שכורה. שנים גרתי עם בת 5כשהגעתי 

יש , רואה טלביזיה, בזמן הפנוי אני קוראת ספרים .קצת מבינה יידיש עכשיואני  .אבל עדיין אני לא יכולה לדבר, למדתי עיברית

 .ולהיות יותר חכמים מאיתנו הרבה אני מאחלת לדור הבא ללמוד .לי חברים

  

  2014אפריל , חיפה: ראיון

 
 
 

 
 


