
 

 "ְלדֹורֹות"                                        
 סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

 

 השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
 

 סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.איסוף 

לכן, המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים. בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את 

 י שלכם יש חשיבות לאומית, מחקריתה. לסיפור האישהסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השוא

 www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב מפורסםוחינוכית. אוסף הסיפורים 

 
 

 שם משפחה ושם פרטי כיום
 גרצברג שם משפחה:

 
 ויקטור שם פרטי:

 

 פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

 במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך, אין צורך לענות עליה                                  

 גרצברג:   איתו נולדתישם משפחה 
                                           

                                 Gertsberg             בלועזית
 
 

 ויקטור :איתו נולדתישם פרטי 
                                                     

  בלועזית
                Victor                           

                    זמין:  
    

 8391 לידה:שנת 
 

 קורסק :  עיר לידה
                                                             

 Kursk     בלועזית
                                            

 רוסיה :ארץ לידה
 

 אהרון גרצברג  של האב:ושם משפחה  שם פרטי
 

 ריבה פבזנר שם פרטי ושם נעורים של האם:
 

                                                   קורסקלפני המלחמה:    מקום מגורים קבוע
             

  בלועזית
               Kursk                           

 רוסיה  ארץ המגורים:
 

 --    :לפני המלחמה השכלה/תואר אקדמי
    )יסודי, תיכון, אוניברסיטה, ישיבה(

  

 --  :המלחמהמקצוע לפני 
   סנדלר, מורה()תלמיד, 

                              

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

 

 (, רוסיהStantsiya Rayevka) סטנצייה ראייבקה  מקומות מגורים בתקופת המלחמה:  
                 )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       

 --     במידה והיית בגטו, ציין את שמו
 

  בלועזית
                                                                                                                                                    

 --  במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז, ציין את שמו
                                                                                                               

  בלועזית
 

                                                      --                המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי:
 

 --:  תאריך השחרור
 

 --    ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
 שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה, גרמניה ואיטליה()מחנות פליטים 

 
 

 -- לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
 

 --  במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין, ציין ממתי עד מתי
 

 עליה: שנת
-- 
 

 במידה ועלית באנייה, ציין את שמה
-- 

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


 

 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 

 :)במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים ומאכלים; ךחברי ילדות, בית הספר הבית בו גדלת,ציוני דרך: )
 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

 
הוריי אשר שכרו דירה בינונית בקורסק, שלא הייתה בבעלותם, וזאת מכיוון שסבי שהיו לו שתי לפני המלחמה התגוררתי עם 

אבי היה נשוי פעמיים. אשתו  דירות בבעלותו נאלץ לוותר על שתיהן משום שאיימו על חייו, ועל כן לא הוריש דבר לאבי.

טייס קרב שנהרג , אחריה בן שהיה לימים 8381-נולדה בהיו לו ארבעה ילדים: הבת הגדולה הראשונה של אבי נפטרה וממנה 

ואחריו שתי אחיות נוספות, שעם תחילת המלחמה לא הסכימו לעזוב את קורסק למרות בקשותיו  8399-בהפצצת מטוסים ב

ו לאבי עם אמי, אשתו השנייה של אבי, הין היה תינוק בן שנה שגם בו ירו(. של אבי, והנאצים הגיעו לשם וירו בהן )לאחת מה

 . 8391-שני ילדים: אני ואחי שנולד ב

 

לפני המלחמה אבא שלי עבד במפעל לייצור בירה. אחר כך החליט לפתוח בעצמו חנות בירה קטנה, ואמי עזרה לו בניהול 

החנות. תוך מספר שנים הוא הצליח לחסוך מספיק כסף לשם קניית בית, אך בשל תחילת המלחמה ומכיוון שפינו אותנו, הוא 

 ד את הכל. איב

 

 נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 
במחתרת, השתתפות )גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים 

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

התחילו להפציץ את העיר שלנו קורסק, ולכן פינו אותנו יחד עם המשפחה של דודי  8398-. ב9.1עם תחילת המלחמה הייתי בן 

 )אחיה של אמי( ע"י סוסים ורכבות סחורה. אני זוכר עד היום את המראה הנוראי של ראש של סוס שעף באוויר מההפצצות. 

 

(, שם הוריי שוב Stantsiya Rayevka) יבקההגענו ברכבת הסחורה עד מוסקבה ומשם עלינו על רכבת נוספת עד סטנצייה ראי

נאלצו לשכור דירה. אמא שלי עבדה בהוצאת נוצות מעופות שאחר כך נשלחו לחיילים במלחמה, ושילמו לה בחלקי עופות פחות 

ולכן הוא עבר , (труд армияמפעל צבאי )מעין מחנה עבודה / . אבא שלי עבד ב, ומהמזון הזה חיינוטובים כמו כנפיים

 מסיבות לא ידועות.  8399בשנת שם ומת להתגורר שם, 

 

 אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
  אחרי המלחמה, העפלה/ עליה(: חייךהביתה,  תך)השחרור וחזר

 
 משפחות. 9אחד עם עוד שנים )אני, אמי ואחי הקטן( במרתף של חדר  1-עם תום המלחמה חזרנו לקורסק, וחיינו כ 8391-ב

דוד שלי הציע לי לעבור להתגורר עמו ועם אשתו )אשתו הראשונה ובתו נורו ע"י הנאצים, והוא התחתן לאחר מכן עם אחותה 

עד סיום כיתה ב'. לאחר מכן חזרתי לגור  (Belgorodskaya oblast)ועברתי לגור עמם במחוז בלגרודסקי  )של אשתו המנוחה

ונאלצתי לחזור שוב על כיתה ב' מכיוון שבמחוז בלגרודסקי הלימודים התקיימו באוקראינית ואילו  עם אמי ואחי בקורסק,

 אמי חלתה קשות ונאלצתי ללכת לעבוד.  81כיתות, וכאשר הייתי בן  1בקורסק הכל היה ברוסית. סיימתי רק 

 

מפעל למתכת במשמרות לילה של תחילה עבדתי במפעל בתור מפעיל מכונה שמחדדת פריטים עגולים, ולאחר מכן עבדתי ב

אשתי הרתה, אך  8311. בשנת 18, כאשר הייתי בן 8313שעות. אחר כך עבדתי במוסך למכוניות. התחתנתי בשנת  81

. 8318הפילה את העובר כעבור ארבעה חודשים.  שנה לאחר מכן היא הרתה פעם נוספת והפעם ילדה את בתי בנובמבר 

 ם אלקטרוניים, שייצר בעיקר למפעלים אחרים ולא לאנשים פרטיים. באותן שנים עבדתי במפעל למכשירי

 

 לכסנדרה, לה אני נשוי עד היום.אהתחתנתי עם אשתי השנייה  8311-, וב8311נפרדתי מאשתי הראשונה בסביבות 

א תמיד קרתה לי טרגדיה נוראה עם בתי. הי ל סיבוך שהיה לה ברגל היא נפטרה.בש 8339-לאשתי הראשונה הייתה סכרת, וב

היא לפתע חשה ברע וקצות אצבעותיה הפכו כחולים. מייד לקחו  8313בשנת  12הייתה יחסית מלאה, וכאשר היא הייתה בת 



 

אותה לבית החולים, אולם שם נאלצנו להמתין שעות ארוכות מבלי שיקבלו אותנו למיון. בזמן ההמתנה בתי פנתה אליי ואמרה 

עבור מספר רגעים היא אכן נפטרה, מבלי שאפילו קיבלנו סיוע מצוות בית החולים. לי שהיא מרגישה שהיא עומדת למות., וכ

עברתי התקף לב קשה,  11כאשר הייתי בן  , מה שמנע ממנה את היכולת לנשום.התברר שהכליות שלה התמלאו בשומן

 שבעקבותיו התחילו להיות לי בעיות בריאותיות.

 

 נא ספר/י על חייך  בארץ
עלייתך ארצה, פעילותך הציבורית או התרבותית, המשפחה שהקמת, המסר שברצונך להעביר תחושותיך בעת )

 (:לדורות הבאים
 

האדם הראשון במשפחתי שעלה ארצה היה האחיינית שלי, בתה של אחותי הגדולה מאשתו הראשונה של אבי. משפחתה 

ת אחי ומשפחתו עלו ארצה, ואשתי שכנעה התחילה לספר לנו כמה טובים החיים בישראל ושיש פה הכל בשפע. בעקבות זא

, ועל כן לא עבדתי 18כשעלינו הייתי כבר בן . 8333אותי שנעלה גם כן על מנת שלא נישאר לבד, ואכן עלינו ארצה בספטמבר 

 אלא ישר התחלתי לקבל פנסיה. 

 

ד מעציב אותי לראות את מה שקורה כרגע אין לי יותר מידי צרכים בחיי, יש לי את מה שאני צריך ומצבי יחסית סביר, אולם מאו

להורים לילדים בארץ. למה המדינה לא עוזרת להורים לממן את התשלומים העצומים הכרוכים בגידול ילדים כמו למשל מימון 

גני ילדים, חוגים, אוכל?? הייתי מצפה שבמיוחד במדינה כמו שלנו, מדינה יהודית המעודדת ילודה יעזרו יותר להורים 

 ך לצערי זה לא המצב. ולילדיהם, א

 

המסר שברצוני להעביר הלאה הוא שהייתי רוצה מאוד שהדורות הבאים בישראל יחיו בצורה שהיא יותר דומה במהותה לחיים 

צורת חיים יותר סוציאליסטית בה כולם עוזרים לכולם, וכך החיים הופכים להיות הרבה יותר קלים, וניתן גם לגדל  –בקיבוץ 

 גם להתפרנס בכבוד.ילדים באופן ראוי ו

 

 

 1181חיפה, מרץ  אנה קרלמן,ראיון: 

 

 

   infovatikim@pmo.gov.ilדוא"ל:  למשרד לאזרחים ותיקים באת השאלון המלא נא לשלוח 

 *1191פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית 

 נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר.

 ראיון.או להעבירו סרוק בדוא"ל בצמוד ל 11-1111199יש לשלוח את הנספח בפקס: 

mailto:infovatikim@pmo.gov.il

