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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  קרבי
  :שם פרטי

  עליזה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                              ורטהיימר 

  בלועזית
 VERTHAIMER                                              

  :המלחמה או בתקופתה טי לפנישם פר
                                                            אילסה

   בלועזית
ILSA                                               

:                     מין
 נ/ ז    

   :לידה תאריך
05.06.1921 

    :לידה עיר
                                                              נירנברג

   בלועזית
NURNBERG                                                          

  :ארץ לידה
 גרמניה

  :של האב שם פרטי
  יוליוס

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 הדוויג גוטמן

                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   נירנברג

   בלועזית
 NURNBERG                                         

  :ארץ המגורים
  גרמניה

 
, תיכון, יסודי( :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )אוניברסיטה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  נועהאו בת חבר בארגון
  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  בריטניה, לונדון

                                                                                                                
         ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                      

                                                                                                              ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                               :              מקום  השחרור
             

 

  :  תאריך השחרור
 

   ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים

 
   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת

  
  

  :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
1950 

  :)אם עלה בדרך הים( ם האנייהש
  קדמה

  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .בנירנברג שבגרמניה 1921נולדתי ביוני 

  .שנה לאחר תום המלחמה נישא לאמיוהראשונה  אבי שירת בצבא הגרמני במלחמת העולם
  . 17-במאה ה שתחילתושבט גדול , LAAMלאם  טאמי בת לשב

  .כך היה נהוג, סבי נישא לאחות סבתי לאחר שזו נפטרה. אחים ואחיות 11לאבי משפחה בת 

ות בזלצבורג  והשכיר אותם רכש בניין בן שש דירובנוסף הוא , הוא הקים עסק והעסיק עובדים , אבי היה איש עסקים מוצלח 
  .למחייתנו

  

  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/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

אז אסרו על הנוצרים לקנות בחנויות של ,והם עבדו בו עד לעליית שלטון היטלר , בו-כל, לסבי וסבתי מצד אמי היה עסק פרטי 

  .לאחר מכן אף נכפה עליהם לסגור את החנות. יהודים
  .הייתי היהודייה היחידה בכיתתי. דתי בבית ספר של נוצרים ויהודיםלמ

הוא אף , זכיתי ליחס טוב ממחנך הכיתה שלא היה נאצי.כמה שנים מאוחר יותר עלה מספר הבנות היהודיות בבית הספר
  .העניק לי   תעודת הצטיינות עם תום הלימודים

  

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

  .הכרנו במועדון בתקופת המלחמה, הוא שירת בצבא האנגלי . 'ורג'נשיאתי לג  1943בספטמבר 

  .לאחר ביקור בארץ החלטנו בעלי ואני שאנו רוצים לעשות עלייה
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ ודיםלימ: ציוני דרך(
  .הגענו לארץ ישראל לקיבוץ מצובה 1950בדצמבר 

  .חיינו שם כשמונה שנים ולאחר מכן קנינו דירה בנהריה, בקיבוץ נולדו שתי בנותינו
  .1988בעלי נפטר בשנת 

  .כיום אני נהנית מחברת ילדיי ונכדיי
  
  
  

  רכי'שושנה צ: ראיון
   2011נובמבר  .נהריה

  

  עדי מלכא: עריכה
  

 

 


