
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  בתיה  רני'צ

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Gurevich גורביץ  'גורביץ' 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Betti  נ / ז     19/01/1940  בטי, בתיה 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית
Minsk בלארוס  מינסק 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
  בלוך) דבורה(דורה   מקס מרקו

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים
   

                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
     Minsk בלארוס  מינסק 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                    

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 מינסק

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  מינסק

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 6.1944 מינסק

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  ליטא 

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1973   
  
  
  

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


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, יבהסב, משפחה: ציוני דרך(

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/אטביודנר
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
שם סוניה ויקטוריה שבעלה  הייתה מכרה ביאמל. מינסקב לגטו יעם משפחתהוכנסתי  ובגיל שנה וחצי 1940 בשנת תינולד

חודשים  בגיל שנה ושמונה. מרתף שלה תמורת כסף ותכשיטיםב יתואהסכימה להסתיר סוניה . פואעבד בשביל הגסט
בסוף  מהמסתור תיכשיצא,  במרתף עקב התנאים הבלתי נסבלים. את תקופת המלחמהתיכך עברהוברחתי אל ביתה ו

   .וחולה במחלת השחפת, ור כמעט עיוורת עקב אי חשיפה לאיהייתהמלחמה 
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

 תיחלת למינסק והי עם אמתי אז חזר.1948עד שם שהיתי לבית הבראה בליטא והעבירה אותי  יאמחזרה אלי בסוף המלחמה 
ים מכל ד היו ילתיבבית הספר בו למד.  ראיסהיו גרה גם דודתגרנבדירה שבה . הרוסית  קצבאות מהממשלהבמימוןמוד לל

התחלתי ללמוד הנדסת בניין  את בית הספר תיאחר שסיימל. גם יהודים וגם גויים - רחבי ברית המועצות שאיבדו את הוריהם
כשנה לאחר מכן ,  עם לבתי התחתנ1961בשנת  . עלייתי ארצה עדיתעבדההנדסה  במקצוע .כפועלת בנייןבמקביל  תיעבדו

  ).גדי( גינדי -הבכורנו נולד בנ
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

עכו לקח ל נונהג המונית שהסיע אותאלא ש,  לירות150 מהמדינה נו בנמל התעופה קיבלנוכשנחת ו ארצהיתי על1973בשנת 
 ניסה יבעל . יקרוב למשפחת,  לעבור לגור בעכונוהצלח, לאחר מאבק עיקש ברשויות. ובעירייה לא רצו לעזור,  את כל הכסףנול

  קריית מוצקין בתור לבסוף הוא התקבל לעבודה בקורדיניה ליד. וא מרגלהל ולא קיבלו אותו מחשש ש"להתקבל לעבודה ברפא
בשנת .  גם בניקוי אולמות אירועיםתי עבד,ומכיוון שזה לא הספיק,  בניקוי בתיםתיעבדאני . מילואיםשירת גם ב  הוא.מנקה
 בבנק תיבחיפה עבד. אליעזרת עם שניב תי התחתנ1996בשנת בעלי ו נפטר 1993בשנת .  לגור בחליסה בחיפהנו עבר1978

  .ניקוי בתיםל עבדתי במקביישראל בספירת כסף וב
  
  
  

  רועי הבר: ראיון
  2009ספטמבר . חיפה

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



