
 

“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: איזבלה Фамилия: לדביץ'    

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичья фамилия:            סלבינה 
                                              

Фамилия до войны:                                 סלבינה  
 
 

Год рождения: 
7111010.02 

Пол: 
ЖМ /                                                            

Имя до/во время войны: איזבלה    

Страна рождения: 
  בלארוס

                                                             

   Место рождения (город, область):                                                       
 בוברויסק

 

Имя и девичья фамилия матери: 
 וזה גורליקר

Имя отца: 
 יפים 

Страна проживания: 
                                                  בלארוס

                  

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

Член партии/организации: 
- 

Профессия до войны: 
- 

 

Образование до войны: 
- 

 

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: 

0.92יולי  0.90  סמרה 

   

   

   

Откуда прибыли: 
                                                  בלארוס

                  

Год репатриации в Израиль: 
021.10..0 

 

 

http://www.ledorot.gov.il/


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 

 אני נולדתי בבלארוס בעיר בוברויסק1
 אשי במספנה )הוא היה בעל תואר שני של מכון הפוליטכני בלנינגרד(1אבא עבד כמהנדס הר

 אמא שלי למדה במכון לכלכלה גם בלנינגרד1 שם הם נפגשו, הכירו אחד את השני והתחתנו1
 לאחר החתונה הם עברו לעיר בוברויסק1 

 אמא  עבדה  כמנהלת חשבונות בכירה במיפעל "זריחה" עד יום תחילת המלחמה1
 77או  70ב  0.90ל שהיה מהנדס היה פטור מגיוס בזמן המלחמה, אך בכל זאת הוא התנדב1 הוא נהרג בשנת אבא שלי בגל

 בדצמבר על יד קלוגה1 
 אלקה1 –( וסבתא )מצד האמא( 0.07)  זינאידה –אנחנו היינו חמישה אנשים במשפחה: אני, אבא, אמא, אחותי 

 חלקת אדומה קטנה על יד1 הבית שבו גרנו היה בית מעץ מחולק לשני חלקים עם 
 )עד שלא הלכתי לגן ילדים( סבתא הייתה מטפלת בי1 0אני זוכרת עד גיל  

אני זוכרת  גם שאבא שלי לא היה הולך לבית הכנסת כי הוא היה מהנדס הראשי1, אבל החגים אנחנו חגגנו1 סבתא שלי תמיד 
 הייתה מכינה מצה בפסח וכל המאכלים המסורתיים1

 תא דיברו ביידיש, אני לא יודעת לדבר, אך מבינה הרבה1ההורים שלי וסב
 

 

 
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): 

 לי נשיקה לפני שהלך ולא החזר1בתחילת המלחמה אני זוכרת את הלילה כאשר  אבא  התנדב לצבא ובפעם האחרונה נתן 
בוקר לאחר מכן  הוא התקשר לאמא לעבודה מלשכת גיוס בגומל ואמר לה שהיא צריכה באופן מיידי לברוח איתנו מהעיר1 

כי גם היה קיץ וגם לא הבנו את כל הרצינות  –הוא נתן לה יום אחד להתארגן וחיכה לנו בגומל1 אנחנו כמעט לא לקחנו כלום 
לקחה מסמכים, סבתא לקחה איתה סוודר חם1 אחותי שלי הייתה מאוד מסודרת: היא לקחה איתה מזוודה  של המצב1 אמא

קטנה )שאבא קנה לה כשנסעה איתה ללנינגרד להורים שלו( ובתוכה מעיל מצמר וספר "בן המלך והעני"1 לקחנו איתנו גם 
בעגלה1 חלק גדול מהדרך היינו הולכים ברגל1  בערב  שמיכה אחת, כי היינו צריכים לנסוע הרבה וכבר לא היו רכבות, נסענו

כשהגענו לתחנה בגומל אבא כבר חיכה לנו1 הוא מצאה בשבלינו מקום שבו נוכל ללון הלילה1 בבוקר הוא לקח אותנו לרכבת 
שהרכבת לכיוון הדרום1  עלינו לרכבת ונסענו עד לתחנת מילרובו רוסטובסקיה אובלסט1 הגענו לשם בתחילת האוגוסט1 פעם כ

עשתה עצירה בדרך אני ירדתי ממנה עם אחת הבנות שהכרתי והלכנו איתה לשדה של חיטה1 טיילנו שם, הכל היה טוב 
ופתאום מעלינו הופיעו מטוסים של נאצים1 אני עדיין זוכרת את הצל שלהם  בצורת הצלב השחור על האדמה1 התחילה 

אני לא יודעת אם הן נישארו בחיים1 אנחנו היינו בהלם1 כשהכל הסתיים, אנחנו ברחנו הפצצה1 שתי נשים הגנו עלינו עם גופן1 
 לראות האם הן בחיים1  –לרכבת, אפילו לא הסתכלנו על הנשים האלו 

הרכבת עדיין הייתה עומדת במוקומה1 סבתא ואמא דאגו מאוד, הן לא ידעו איפה הייתי ומה איתי1 היינו ילדים, היה משעמם 
 ל פעם כשרכבת הייתה עוצרת היינו יורדים ממנה והולכים לשחק1  לנו, אז כ

המשכנו את הנסיעה שלנו עד לקויבישב1 נסענו עד דצמבר1 באותו זמן בשביל להיכנס לקויבישב היה צריך אישור כניסה, כי 
חווה וחצקל )שברחו –היו יותר מדי אנשים בעיר1 אבל בגלל ששם הייתה גרה אחות של אבא שלי )וסיה( וגם ההורים של אבא 

לשם מלנינגרד( קיבלנו אישור כניסה1 עד אז אנחנו היינו מחכים בקינשמה1 שם מתה הסבתא1 אני לא יודעת איך זה קרה 
בדיוק, לא הייתי על ידה באותו זמן )אמא הייתה איתה(1 אמא שלי הייתה חייבת להישאר עוד כמה ימים בקינשמה כדי לקבל 

 ודודה לקחו אותנו בינתיים לקויבישב1 אישור כניסה עם גופה1 סבא
אני זוכרת היה מאוד קר1 הגענו לדירה בלילה1  זאת הייתה דירה ענקית עם חמישה חדרים1 בכל חדר הייתה גרה משפחה1 

מטר1 אני זוכרת אני ואחותי ישנו מתחת לשולחן1 בעוד כמה ימים כשאמש הגיעה לקויבישב  07היינו תשע אנשים בחדר של 
 עבודה בחדר אוכל כמנהלת חשבונות1 היא קיבלה שם חדר ושם היא הייתה יושנת בלילה1היא מצאה 

 אחותי המשיכה לימודים בבית הספר בכיתה ב'1 אני הייתי בהתחלה בבית עד שלא מצאו בשבילי גן ילדים1
קשה1 שנה אחרי קיבלנו מכתב שבו היה כתוב שאבא נהרג1 סבתא קיבלה את זה מאוד  0.90לפני ראש השנה בסוף דצמבר 

קיבלנו תמונת פספורט מאוד  0.97זה נהרג הבן השני שלה1 מאז שזה קרה סבתא כמעט ולא דיברה עד סוף החיים שלה1 ב 
 קטנה של אבא1 כשסבא שאל אותי מי זה בתמונה אני אפילו לא זהיתי שזה אבא שלי1

 לא היו מים בדירה, היינו מביאים מים מבחוץ1אמא קיבלה דירה בת חדר מהעבודה1 אני, אחותי ואמא עברנו לשם1  0.90ב 
השתחרר משירות צבאי והגיעה אלינו )כל המשפחה שלו נהרגה זמן המלחמה(1  הוא היה אז  )מיכאל(  אח של אמא 0.91ב 



בדרגת סרן והיה לו משרת קצין בשם וסיה1 וסיה היה מלווה אותי לבית הספר1 אח של אמא הכיר אישה שהייתה גרה באחת 
 ם של דודה1 ובעוד שבויים הם התחתנו1 החדרי

סבא וסבתא חזרו ללנינגרד1 גם באותו זמן אמא עם אח שלה ואשיתו נסעו לבוברויסק לבדוק מה המצב שם1 אח של  0.91ב 
 אמא ואישתו נישארו שם כי הוא קיבל חדר מהצבא1 

 וסיה1 -לבד בדירה ואני אצל דודה   אמא שלנו חזרה  בדירה שלנו בבוברויסק היו גרים שוטרים1 עד אז אחותי הייתה
 
 
 

 

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

הם בחדר אחת ואנחנו בחדר שני1 הדירה  –כשאנחנו כולנו ביחד לבוברויסק  גרנו  כמה חודשים עם השוטרים  ביחד 0.92ב 
של אח של אמא, אז כבר נולדה לו בת1 כך היינו גרים שבע אנשים בחדר  שלנו הייתה מוזנחת1 עברנו לחיות ביחד עם משפחה

 אחת )אח של אמא, אישתו עם אמא שלה, בת שלו ואנחנו(1
 אמא מצאה עבודה כמנהלת חשבון במפעל1 אחותי המשיכה לימודים בכיתה ח' ואני בכיתה ג'1 

תמטיקה, אבל אחרי שנה ראשונה הבנתי שעשיתי כשאני סיימתי בית הספר אני התקבלתי לאוניברסיטה במינסק לחוג  למ
לאוניד1 גרנו  -אני התחתנתי עם בעלי  0.17סיימתי את הלימודים1  ב  0.11בחירה לא נכונה ועברתי לחוג "ספרנות"1  ב 

ות  בדירה שכורה בתנאים גרועים1 בעלי היה לומד באוניברסיטה בלימודי ערב1 ואני עבדתי בספריה1 אחרי שנולדו לנו שתי בנ
( אמא שלי הייתה עוזרת לנו מאוד1 בגלל שהבת הקטנה שלי הייתה חולה הרבה אני שיניתי את 0.21ו אירה  0.11)לנה 

 מקום עבודתי מספריה לגן ילדים1 עבדתי כגננת במשך עשרים שנה1  בעלי עבד כמהנדס במפעל1
 

גלינה )הבת הגדולה שלי התחתנה  -לי נכדה החלטנו לעלות בעיקר בגלל האסון שקרה בצ'רנוביל1 באותו זמן כבר הייתי 
 בשנה ב' של הלימודים באוניברסיטה( ואנחנו פחדנו מאוד שרדיאציה תשפיע על בריאותה1 –מוקדם 

 

 

 

 

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

 (1 70כך עלינו לארץ1 הבת הקטנה שלי עלתה שנה אחרינו כבר עם שני תאומים )היא התחתנה עוד במינסק בגיל 

הגענו לחיפה1 שכרנו דירה1 התחלנו ללמוד באולפן1 אני למדתי טוב מאוד,  אך בגלל שהייתי בסיבה של דוברי רוסית מהר 
 , כי היה לי ניסיון רב והרבה המלצות1בייביסיטרמאוד שכחתי הכל1 עבדתי כ

 (1קופאית )ועד היום היא עובדת שםבת שלי לנה לא הצליחה למצוא עבודה לפי מקצוע שלה )כימאית( והתחילה לעבוד כ

 הבת השניה שלי עובדת כמטפלת בבית אבות1

 גלינה )נכדה שלי( עושה את התואר שני בכלכלה1

 בזמן הפנוי, כשנכדים וילדים לא מבקרים אותנו,  קוראת ספרים ורואה סרטים1אני 

 1לדורות הבאים אני רוצה לאחל שיהיה רק  שלום, שתמיד יזכרו את המלחמה שעברנו

 

 

 



 
 אבא ואימא 1תמונה 



 
 אני 2תמונה 



 
 מישה -אח של אימא  3תמונה 



 
 סניה -אח של אבי  4תמונה 



 
 באמצע זינה אחותי 5תמונה 



 
 בעלי לאוניד 6תמונה 

 
 

Пожалуйста, oтправьте свой рассказ по электронной почте: 

pmo.gov.ilLedorot@ 
 

 

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону: 

8840* 

 

mailto:Ledorot@pmo.gov.il
mailto:Ledorot@pmo.gov.il


Пожалуйста, заполните свои данные в приложениии и поставьте подпись, чтобы 

разрешить публикацию своей истории на нашем сайте. 

 

приложение высылайте по факсу:  

 17-1111109 

 


