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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  דוסיה :שם פרטי  גרץ :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

 Ghervitz  בלועזית                                          גרביץ: שם משפחה איתו נולדתי
 

:                     מין                                          Basia בלועזית                                                 בסיה: שם פרטי איתו נולדתי

 נקבה
  : שנת לידה

1929 
 רומניה :ארץ לידה                                           Beltz  בלועזית                                                             בלץ:  עיר לידה

 סאגניה ב :שם פרטי ושם נעורים של האם  יצחק גרביץ :שם פרטי ושם משפחה של האב

 רומניה :ארץ המגורים                                        Beltz  בלועזית              בלץ :מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

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

 יסודי 

   :מקצוע לפני המלחמה
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

              תלמידה 
           

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

  

           אוזבקיסטן/קרשיי, אן'אזרביג/באקו, ניה'צ'צ/רוסטוב:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                  )האזור ושם הארץשם העיר או (

                                                                               
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 אוזבקיסטן/קרשיי
  :  תאריך השחרור

 1945אפריל 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

 רומניה/בלץ
 

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
 

1972 

  ציין את שמה, באנייה במידה ועלית
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

חיינו בבית גדול שנבנה על שטח אדמה אותו , היינו דיי עשירים. בת יחידה להוריי יצחק וגניה, בשם בסיה 2/5/1929-נולדתי ב

אחותו של אבי גרה בבית הסמוך לביתנו ושני אחיו . אבי עבד את אדמתנו ואמי הייתה עקרת בית. בעיר בלץ מהוריוקיבל אבי 

 . לאמי היה אח שהתגורר בבוקרשט. הנוספים חיו גם הם בבלץ
את  אמי הכניסה לביתנו. תה הדמות הדומיננטית במשפחה ביתנו היה בית שומר מסורתידתייה ומאחר והיאישה תה יאמא הי

בחצר היו לנו שני מחסנים גדולים בהם . עוזרת לה במטבח ומטיילת איתי הנערה הייתה. של חברתה שנפטרה 18- בתה בת ה

 5בגיל . הייתה לנו עגלה עם שני סוסים וסוס קטן שאבא גידל בשבילי .ר לאנשי העירל אבי אותה הוא מכאוחסנה תבואתו ש

הספקתי לעשות את בחינות . ר רומני ועד המלחמה הספקתי לסיים ארבע כיתותספ- בבית' וחצי התחלתי את לימודיי בכיתה א

ביוני . אך לא הספקתי להתחיל את לימודיי בה) המוסד הלימודי אליו ממשיכים תלמידי בית הספר היסודי(הכניסה לגימנסיה 

      .   פה הרוסיתהפעם בש, נאלצתי ללמוד שוב כיתה רביעיתולכן הרוסים את האזור בו התגוררנו כבשו  1940

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

. אל מחוץ לרומניה ברוחכשראינו שהגרמנים מגיעים החלטנו ל. ידי הגרמנים-העיר על עם הפצצת 22/6/41- המלחמה החלה ב

כאשר הגענו לגבול עם אוקראינה . הולכים ומתקרבים אלינו ,לכיוון אוקראינה כאשר הגרמנים מאחורבעגלה התחלנו את מסענו 

ראיתי אנשים רבים שהיו על . ם גרמנים והחלו להפציץ אותוברגע שסיימנו לעבור אותו הגיעו מטוסי, היינו צרכים לעבור גשר
רציתי לראות את אני . אמא מיהרה לקחת אותי לתפוס מחסה תחת עצים שהיו בסביבה. הגשר נופלים עם חפציהם למים

ה כשהסתכלתי הצידה לראות מה זה הי. הרמתי את ראשי קצת בכדי להסתכל לשמיים ופתאום חלף על פניי משהו, ההפצצות

 . אמא לקחה אותי ורצה, התחלתי לצעוק. ה הושחתו לגמריראיתי אישה שפני
, לאחר מכן המשכנו בדרכנו. נו יומייםישהגענו לקולחוז של יהודים בו שה בימים הבאים המשכנו את נסיעתנו בעגלה עד

שמענו שהגרמנים שכ. ברוסטוב שהינו כמה חודשים במהלכם אבי עבד בעיר. עד שהגענו לרוסטוב, כשהגרמנים מאחורינו

במשך . המשכנו בדרכנו עד שהגענו ליער בצפון הקווקז שם הקיפו אותנו הגרמנים מכל הצדדים. מתקרבים עזבנו את העיר

כעבור שבוע הגיעו הרוסים שהרגו את הגרמנים . דשא מכיוון שאסור היה להדליק אשהסתתרנו במהלכו אכלנו רק שבוע 
שכנו למקום כלשהו בו לקחו לנו את העגלה והעלו אותנו על רכבת שהביאה אותנו משם המ. ואפשרו לנו להמשיך בדרכנו

 . 1941הגענו לבאקו באוקטובר . לבאקו
, מטורקמניסטאן המשכנו ברכבת לטשקנט. בבאקו הועברנו לאונייה באמצעותה חצינו את הים השחור והגענו לטורקמניסטאן

ובעלה  של דודתיחדר הבקרשיי גרנו בדירת . היכן שהתגוררה דודתי, מטשקנט נסענו לקרשיי. שם פגשנו את אחותו של אבי

אני . לימד את אבי להיות סנדלר ומכך הוא התפרנסשבשכנות אלינו גר סנדלר . עד שהיה ריב בינה לבין אמי והיא ובעלה עזבו

תי טענה כי שמי אינו מנהלת בית הספר בו למד. השישית והשביעית בהצטיינות הכיתותהמשכתי את לימודיי וסיימתי את 

  .       שם זה מלווה אותי עד היום, "דוסיה"מקובל במקום ולכן בתעודת ההצטיינות שהעניקה לי היא שינתה אותו ל

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

כעבור זמן . כשחזרנו לעיר גילינו שביתנו נשרף ולכן התגוררנו בביתם של קרובים. חזרנו לבלץ 1945עם סיום המלחמה במאי 

רנוביץ 'החליטו הוריי לעבור גם הם לצ כעבור זמן קצר. אוקראינה בכדי ללמוד כלכלהרנוביץ שב'מה עזבתי את הוריי ונסעתי לצ

י כיתות בהמשך סיימת. כשהורי הגיעו החלטתי לעזוב את לימודי הכלכלה. דולים ומטבחואמא דאגה לנו לבית עם שני חדרים ג

כעבור . רציתי להיות מורהאני זאת על אף ש, פי רצונה של אמי- התחלתי ללמוד רפואה על 1949-ב. תשיעית ועשירית, שמינית

של אמי התחלתי ללמוד הוראה לכיתות  באישורה. שלושה חודשים הבנתי כי לימודי הרפואה אינם מתאימים לי ופרשתי מהם

סיימתי את לימודיי כעבור שנתיים ונשלחתי לעבוד כמורה בכפר למשך שנתיים . שישית ושביעית ובהמשך גם שמינית, חמישית

 . במקביל התחלתי ללמוד באוניברסיטה בקישינב. נוספות
שנות לימודים באוניברסיטה  5בתום . רה לבלץלאחר הולדת בתי עברנו חז. נולדה בתי הבכורה 1954-התחתנתי וב 1953- ב

- ב. נפטר אבי ואמי חזרה לבלץ 1964-ב. ספר בבלץה -ושפה רוסית והתחלתי לעבוד בבית ספרות –קיבלתי תואר בפילולוגיה 
  . באתי ארצה עם שני ילדיי ואמי 1972ביוני . התגרשתי מבעלי 1969-נולד בני וב 1965

  



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, ותיך בעת עלייתך ארצהתחוש(

  ):לדורות הבאים
  

עברנו לשכונת גבעת  1973במרץ . עם הגעתנו ארצה שהינו שבוע אצל אחיו של אמי וכעבור שבוע נשלחנו להתגורר בכרמיאל

בספטמבר אותה שנה התחלתי ללמוד . ילדים הסובלים מפיגור שכליבמשך ארבעה חודשים עבדתי במעון ל. סבא- אשכול בכפר

ספר בנווה ירק אך - סיימתי את לימודי והתחלתי תקופת הסתכלות בבית 1974-ב. הוראה במסגרת קורס למורות לכלכלת בית

 . בהמשך למדתי הנהלת חשבונות במסגרת קורס של כמה חודשים. כעבור זמן מה הבנתי שהתחום לא מתאים לי
לשם כך . כאשר סיימתי את הקורס נאמר לי שמכיוון שלמדתי הוראה לכלכלת בית אני יכולה להיות מועסקת כאחות דיאטנית

אביב והגעתי -כאשר נסעתי לתל. בכדי לקבל אישור מהאחות הראשית ,אביב- חולים כללית בתל-היה עליי לנסוע למרכז קופת

נעמדתי בצד והתחלתי לבכות מכיוון שלא היה . נה וכי עליי לחזור ביום אחרלמרכז קופת חולים נאמר לי כי האחות הראשית אינ
ומהי  סיפרתי לה על בעייתי הכספית. קרהאישה אחת עברה על פני ונעצרה לשאול אותי מה . לי כסף לבוא פעם נוספת

מנהלת המחלקה . חולים כללית- אותה אישה הייתה מנהלת מחלקת הפנסיונרים בקופת. השכלתי והיא ביקשה שאבוא איתה

זאת על אף שמנהלת המדור הערימה עלייה קשיים והסכימה לקבל אותי לעבודה רק לאחר , סידרה לי עבודה במדור השכר
 שנה 20 במשך חולים כללית-עבדתי במדור השכר של מרכז קופת. חולים- התערבותו של מנהל החשבונות הראשי של קופת

  .יציאתי לגמלאותעד 

  .ה נכדים וסבתא רבה לשישה ניניםכיום אני סבתא לחמיש

  .    הייתי רוצה שיהיה שקט במדינה שלנו ושיהיה יותר קל לחיות כאןהמסר שלי לדורות הבאים הוא ש

  
  

  ענבר ויטמן: ראיון

  2013פברואר , כפר סבא
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