" ְלדוֹרוֹת"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי :גריגורי

שם משפחה :טבס

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס )גם בלועזית( במקומות המסומנים

שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה :טבס

בלועזית Tabas

שם נעורים:

שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה :גריגורי

בלועזית Gregori

מקום לידה )ישוב ,מחוז( :מוטובלובקה

בלועזית Motobelovka

מין:
תאריך לידה:
ז  /נ 26.10.1933
ארץ לידה :אוקראינה

שם פרטי של האב :יעקב

שם פרטי ושם נעורים של האם :יליזבטה זק

שם פרטי של האישה/הבעל )אם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה(:
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה  :מוטובלובקה

השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה :שתי כיתות

בלועזית

שם נעורים של האישה:
Motobelovka

מקצוע לפני המלחמה:

ארץ המגורים :אוקראינה

חבר בארגון או בתנועה:

מקומות מגורים בתקופת המלחמה )ישוב ,מחוז ,ארץ( :רוסיה ואוזבקיסטן

האם היית בגטאות? אילו ומתי?
האם היית במחנות? אילו ומתי?
מקום השחרור:

אוזבקיסטן

האם שהית במחנה עקורים? שם המחנה?

מקומות/מחנות בדרך לארץ:

תאריך השחרור1946 :
לאן עברת/חזרת לאחר השחרור )ציין מקום(?

שנת עליה1991 :

שם האנייה )אם עלה בדרך הים(:

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:

נא לכתוב בגוף ראשון

נולדתי בשנת  1933להוריי יעקב ויליזבטה.
גרנו במוטובלובקה במחוז קייב שבאוקראינה .אני ,הוריי ואחותי הקטנה ממני בשבע שנים גרנו עם קרובי משפחה בדירת
שלושה חדרים .אבי היה מנהל חנות ואמי הייתה עקרת בית .למדתי שתי כיתות בבית ספר אוקראיני עד שהתחילה המלחמה.
היחסים בינינו לבין האוקראינים היו טובים ,לא הייתה טינה או שנאה בינינו.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)ציוני דרך :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים
ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי
סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה ,פינוי/אווקואציה למרכז ברית המועצות(:
באוגוסט  1941לקחו את אבי לצבא ,ואנחנו נסענו אחריו .הלכנו ברגל מהכפר שלנו לקייב  40ק"מ ,הדרך הייתה קשה .מקייב
נסענו בקרונות לצ'לבינסק .שם גרנו שנתיים .אבי נשלח לעיר יצ'בסק ואנחנו נסענו אחריו .לקראת סוף המלחמה אבי נהרג,
והמשכנו לאוזבקיסטן כבר בלעדיו .שם נשארנו שנה בערך.

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
בסוף המלחמה חזרנו לביתנו במוטובלובקה .אמי הייתה חולה מאוד ונפטרה בשנת  ,1947וכך אחותי ואני נותרנו יתומים .גרנו
אצל דודה שלנו .למדתי בבית ספר במשך חצי שנה ,ואז נאלצתי להפסיק את לימודיי כדי לדאוג לכסף לאוכל .כך ,כל פעם
נאלצתי להפסיק לימודים אחרי תקופת מה כדי לפרנס את המשפחה .אפילו הלכתי לשוק ,לבקש כסף ,שיהיה לנו במה לקנות
אוכל .אחותי הייתה בבית ספר באותה תקופה.
אחרי שסיימתי שבע כיתות ,התחלתי לעבוד בקייב .נסעתי הלוך וחזור .לא יכולתי לגור במעונות של העבודה ,כי לא היה מי
שיטפל באחותי .עבדתי בתור עובד כללי במפעל במשך  37שנה .בשנת  1959התחתנתי וגרתי בקייב .שם נולדה בתי .גרנו
במעונות של המפעל.
בשנת  1991עלינו ארצה .הייתה לנו ויזה ישירה לארץ ,אבל נסענו לרומניה ומשם לארץ.

נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
הגענו לארץ עם בתנו ,בעלה ונכדנו .אחרי שנה בעלה של בתי עזב אותה וחזר לקייב .בהתחלה שכרנו דירה בקרית אתא,
ובשנת  1995עברנו לדירת עמיגור ,שם אנחנו גרים עד היום ,כולנו יחד –אני ואשתי ,בתי ונכדי.
עבדתי בקרן קיימת לישראל בכריתת עצים .בגיל  66יצאתי לפנסיה .אשתי ואני מקבלים קיצבת זיקנה .בתי מהנדסת במקצועה
אבל עובדת כמוכרת .נכדי סיים טכניון ,לפני זה עבד עבור הצבא.

ראיון :אנה גולין
קרית אתא .נובמבר 2009
עריכה :אלינה נאור

