
 

" ְלדֹורֹות"                                        
                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל 

 ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול
 

. איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

 מחקרית, לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

 www.ledorot.gov.ilאוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו . וחינוכית

 

 שם משפחה ושם פרטי כיום
 גורוק :שם משפחה

 
 יוליה :שם פרטי

 

             פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                       

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

          פליטמן:שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                              

 פליטמן :שם נעורים                                 Flitmann בלועזית
 

 יוליה :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                                           

:                    מין                                    Yuliya בלועזית
 נ

  :לידה תאריך
25/7/37 

ק : (מחוז, ישוב) מקום לידה וִיֵטבְּסְּ
                                                             

 Ви́тебскבלועזית 
                                                            

 בלרוסיה :ארץ לידה
 

 בנימין :של האב שם פרטי
 

ק ' שפרה וילנצ:שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

 :  של האישה שם נעורים
 

ק  : לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע                                             וִיֵטבְּסְּ
                  

 Ви́тебскבלועזית 
                                           

 בלרוסיה :ארץ המגורים
 

 : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
                                

 :   או בתנועהחבר בארגון
 

 Республика Татарстан, רוסיה , טטרסטן:  (ארץ, מחוז, ישוב) מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                                                                

 אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                     

אילו ומתי  ? האם היית במחנות

                                                                     טטרסטן: מקום  השחרור
 

 1944: תאריך השחרור
 

 ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

    ?(ציין מקום)חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
 

גומל 
 

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
 

ומשם טסנו לישראל , נסענו ברכבת לבוקרשט רומניה

 :עליה שנת
 

1990 
 

: (אם עלה בדרך הים )שם האנייה
 
 

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


 

י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

                          :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך)

 נא לכתוב בגוף ראשון       

. יחד עם זאת היינו משפחה אינטליגנטית. לא עשירים, היינו אנשים פשוטים.  בעיר ויטבסק שבבלארוס1937נולדתי בשנת 
. בה התגוררו הרבה יהודים לפני המלחמה, הוא במקור מעיר הבירה מינסק, בנימין, אבי

  

י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר
פעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך)

לא יהודי סייע באופן /ארגון יהודי/האם אדם, לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
 : (אווקואציה למרכז ברית המועצות/פינוי, הגירה בכפייה/בריחה; משמעותי להצלתך

 

אבי גויס לצבא מהיום הראשון של המלחמה ועד היום . כל משפחתו של אבי היו בגטו ורבים מקרובי משפחתי מתו במלחמה
ואני זוכרת שנתנו לנו לשבת ברכבת כמו , היינו בלי מים ואוכל, היה קשה בבריחה. אמי ואחותי ברחנו, אני, אנחנו. האחרון

, אני שיחקתי בפרוזדור שבין הקרונות. והפצצה נפלה ממש ליד הקרון שלנו, אני זוכרת שהיו הפגזות במהלך הנסיעה. חיות
לאחותי הייתה אוזן . מיד לאחר ההפצצה אמי תפסה אותי במעיל מאחורה ומשכה אותי לתוך הקרון. הייתי לבושה במעיל

.  והייתה מזהירה אותנו, והיא ידעה להבחין בין רעש המטוסים הפשיסטים לבין רעש המטוסים שלנו, מוסיקלית
, המפעל היה על יד הנהר. אמי עבדה מאוד קשה במפעל גדול של הצבא. 1944 עד 1941וגרנו שם משנת , הגענו לטטרסטן

.  גם בקיץ וגם בחורף, היא סחבה את העצים למפעל, אמא עבדה בתוך הנהר. ובנהר היו עצים בשביל המפעל
אני זוכרת . והיו לנו כינים,  קומות3ישנו במיטות של , התנאים בבנין היו קשים. גרנו שם בבניין ואינני יודעת של מי הוא היה

שלא , אבל היא עשתה זאת בחשאי, ולפעמים אמא לקחה אותנו לחדר האוכל של העובדים במפעל, שהיינו כל הזמן רעבים
. ידעו

אני זוכרת שיר - יש לי זיכרונות מהגן. 8היא הייתה בת , ס"ואחותי הלכה לביה, אני הלכתי לגן, בזמן שאמי הייתה בעבודה
, זו היתה הצגה שבה הפרחים נבלו. וכל הבנות התלבשו כמו פרחים, אני זוכרת שחגגנו חג כלשהו, ששרתי בתיאטרון של הגן

. אני הייתי ורד. ואז בא הגנן והשקה אותם והם שוב פרחו
, גומל- בהיגוי רוסי)אלא לעיר הומל , לבית בו גרנו לפני המלחמה, אבל לא חזרנו לויטבסק,  חזרנו לבלרוסיה1944בשנת 

Гомель) .לפעמים נתנו . וסבלנו מרעב, גרנו בתנאים איומים בחדר קטן. כי שם היו קרובי משפחה של סבא שלי, חזרנו לגומל
.  וזה היה כמו חג בשבילנו, ס חתיכת לחם שחור עם קצת סוכר"לנו בביה

בו גרו אנשים רבים ,  קומות11היה רק בית אחד בן . כמו מדבר, לא היה כלום. העיר הייתה הרוסה לחלוטין אחרי המלחמה
.  חפרו בורות וגרו שם, אנשים התחילו לבנות מתחת לאדמה. בצפיפות

 

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

אבי היה . בחיים שלי לא ראיתי כזה דבר, כשהוא חזר מהמלחמה הוא הביא גוש סוכר.  אבי חזר מהמלחמה1945בשנת 
. ונולדה לנו אחות נוספת, אמי לא עבדה. הייתה לו המון עבודה בשיקום, ומכיוון שכל העיר הייתה הרוסה, חשמלאי במקצועו

היו לי הרבה , אני זוכרת את השמות של כל המורים שלי. ס היה שונה מבתי הספר בישראל"ביה, ס"אני ואחותי הלכנו לביה
.  מורים יהודים

והוא אומר שהוא ', למדנו יחד מכיתה ד. מי שעתיד להיות בעלי, למדתי בכיתה עם אריה. הילדות שלנו שם הייתה מאושרת
אז נסעתי . ונתנו לנו מדליה לסיום הלימודים,  סיימנו ללמוד17בגיל . זוכר איזו שמלה לבשתי כשהוא ראה אותי לראשונה

הרמה שם הייתה מאוד . והתחלתי ללמוד שם ספרנות במכון להשכלה גבוהה (Санкт-Петербу́рг, סנקט פטרבורג)ללנינגרד 
, 21התחתנו כשהייתי בת . ולאחר מכן למד הנדסת חשמל, אריה למד הנדסה של כרייה.  שנים4והלימודים שלי ארכו , גבוהה

.  1982והנכד שלי נולד בשנת ,  נולדה לי בת1961ובשנת , לאחר סיום הלימודים עבדתי כספרנית. 22והוא היה בן 
 

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

, הכל נשאר ברוסיה, עלינו בלי כלום. והיה קשה למצוא דירה,  איש ביום3000באותה תקופה עלו . 1990עלינו לישראל בשנת 
.  אז לא עזרו לעולים חדשים כמו היום, והתנאים היו קשים

.  ואני התחלתי לעבוד בניקיון בתים, למדנו באולפן למשך כמעט שנה. גרנו בדירה שכורה במעלה אדומים
.  קומות9מלון של , ומצאתי עבודה בתור חדרנית במלון היאט בירושלים, כשסיימנו את האולפן הלכתי לירושלים לחפש עבודה



 

בתור עובדת , ל"ואחרי כמה שבועות הציעו לי לעבור לעבוד בבית של המנכ, ניקיתי את החדרים במלון למשך כמה שבועות
.  וטיפול בילדים, בישול, עבודה בניקיון, משק בית

.  אני עדיין בקשר קרוב מאוד עם אותם הילדים. ואז יצאתי לפנסיה, 2000עבדתי במשק הבית עד שנת 
 

 

צליל אשכנזי : ראיון

 2013יוני , צפת


