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  שם משפחה ושם פרטי כיום

  גורוק :שם משפחה
  

  )אריה(   לב  :שם פרטי
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(שום שמות ומקומות באותיות בדפוס יש לר                         

        גורוק :המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  :שם נעורים                             Gorock בלועזית
 

  לב :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                                            

 Lev  בלועזית
                                               

:                     מין
 ז 

  9.9.1936 :לידה תאריך
 

  )גומל - בהיגוי רוסי(הומל  ):מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

  Gomel בלועזית
                                                           

  בלארוס :ארץ לידה
 

  ניסן :של האב שם פרטי
  

  מוסיה סושנסקי:שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  יוליה :הבעל/שם פרטי של האישה
  

  פליטמן: של האישה שם נעורים
 

                                               )גומל(הומל : לחמה לפני המ מקום מגורים קבוע
                   

  Gomel בלועזית
                                           

 בלארוס  :ארץ המגורים

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
  
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה גוןחבר באר
  

  ברית המועצות, קירגיזיה): ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                                                                

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
 

                                                                                                                                                      

         ?אילו ומתי? האם היית במחנות

  
   

       :              מקום  השחרור
                                                     

 

  :  תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים

 
  גומל  ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת

  

   :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

1990 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  



 

  :בזמן המלחמהלפני וי על קורותיך /נא ספר

  

  . היה תופר כובעיםהוא , 14אבי עבד מגיל  .כי אמי לא עבדה, לא הלכנו לגן. אחותי הקטנהו וריגרתי בגומל עם ה

ברחנו , כשהצבא הגיע לגומל .לא התגייס לצבא בי א .ואחותי הייתה בת שנתיים וחצי 5כשפרצה המלחמה אני הייתי בן 

בות בהן ברחנו היו קרונות הרכ. הכל נשאר מאחור, לא לקחנו אתנו כמעט כלום. כפר סמוך לעיר פרונזה, ברכבת לקירגיזיה

המטוסים  בזמן הנסיעהו, זו הייתה דרך מאוד ארוכה. נשים וילדים, זקנים - היו המון אנשים ,הצפיפות רבושם נסענו ב, בקר

רבים , לא כולם חזרו לרכבת אחרי ההפגזות. ואז הרכבת הייתה עוצרת וכולם היו בורחים ומסתתרים, הפשיסטים היו מפציצים

  . נהרגו

. והיה קשה למצוא עבודה, שהמוני אנשים ברחו אליו בגלל המלחמה, קירגיזיה היה כפר קטן. 1945ו בקירגיזיה עד שנת חיינ

  . 'התחלתי כיתה א 1944בשנת . אבל התרגלנו לרעב, אני זוכר שהיינו רעבים. אדמה וגידלו תירסאת הבדו יאמי ואבי ע

  

  לארץ  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  

 ולםא, הבית שלנו לא נהרס, למשפחתי היה מזל. לא נשארו כמעט בתים, כל העיר הייתה הרוסה. בסוף המלחמה חזרנו לגומל

גרנו שם יחד איתם בצפיפות , ית זהבהתחלה משפחתי הצטרפה אליהם בב. גרו שם אנשים שלא היה להם בית, כשחזרנו

  . נשארנו לגור שם רק אני ומשפחתי. אחרי חצי שנה הם שיפצו את הבית שלהם ועברו אליו. כחצי שנה

את  פגשתי 'כשהייתי בכיתה ה. עוד אחות 1947ובשנת , נולד לי אח 1946בשנת . אבי חזר לעבודו, ס"אני ואחותי הלכנו לביה

 .למדתי באוניברסיטה תואר בהנדסת חשמלוס עברנו ללנינגרד "אחרי שסיימנו את ביה. תה דא הייתה בכיהי,אשתי לעתיד 

התחלתי לעבוד כמהנדס ראשי  .נולדה לנו בת 1961ובשנת , והתחתנתי עם אשתי יוליה 1959בשנת את התואר סיימתי 

  . 69בשנת אותו סיימתי ו, ורדיו התחלתי תואר נוסף באלקטרוניקה, במקביל לעבודתי שם. במפעל למכשירים אלקטרוכימיים

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  

ן לאחר מכו, שנה וחצי עבדתי במפעל שייצר עורות לספרי תורה.  מה שמצאתיכל בארץ עבדתי ב. 1990עליתי לארץ בנובמבר 

שייצר פרופילים של אלומיניום , עבדתי במפעל אקסטל אחרי זה. במפעל לתריסים מאלומיניוםוחצי שנים  4בערך עבדתי 

שזו פנימייה , "בית חנה"עבדתי בבית ספר  ושם, ולאחר מכן עברנו לגור בצפת, גרנו במעלה אדומים  2000עד שנת  .לבניינים

  . תיקונים וכל דבר שהזדקקו לו, מים, חשמל -עבדתי שם במשק בית .בנות מכל העולם 500-ד בה לומדות כ"של חב

  

  צליל אשכנזי: ראיון

 2013יוני , צפת


