
  

“ЛЕ-ДОРОТ” 
Истории живущих в Израиле евреев, уцелевших в Шоа 

 

Опросный лист уцелевшего в Шоа 
Собрать и сохранить истории людей, уцелевших в Шоа, это один из основных путей 
увековечить трагедию и передать знание о ней потомкам. Свидетельства уцелевших в 
Шоа важны и для историков, и для новых поколений, которые из отдельных личных 
Историй смогут воссоздать цельную картину Шоа. Каждое свидетельство имеет 
большую национальную, научную и образовательную ценность. Истории будут  

опубликованы в интернете по адресу: www.ledorot.gov.il 
Заранее благодарим Вас за участие. 

 
Ваша фамилия и имя в настоящее время 

(на иврите, как записано в удостоверении личности)                                   

Имя: איסק Фамилия: קונצבוי 

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичья фамилия:          

                                               

Фамилия до войны:                                 קונצבוי
  
 

Год рождения:  
27.3.1927  

Пол: 
/ ЖМ                                                           

Имя до/во время войны: איסק     

Страна рождения:  
  אוקראינה                                                              

   Место рождения (город, область):                                                      
  פרוסקורוב במחוז קמנץ־פודולסקי

 
Имя и девичья фамилия матери: שבע גדבר 

  
Имя отца: זימה   (Зяма) 

Страна проживания:                                  אוקראינה 

                 
                   

Постоянное место жительства до войны (город, 
область):  
  פרוסקורוב במחוז קמנץ־פודולסקי

 
  

Член партии/организации: 
- 

Профессия до войны:  

                      -           

Образование до войны:  

  כיתות של בית ספר 6

Во время войны (22/06/1941-09/05/1945гг) находился/лась на оккупированной территории (гетто, 
лагерь, тюрьма, партизаны, спасение в лесу, по месту своего жительства или в других населенных 

:эвакуациипунктах, другое) и/или в  
                                                                                                               

От: До: Где находился/лась: 

ןטקזחס ,טלינגרדס 1945 1941  

   

   

   

Откуда прибыли:                                                 

  מחציקלה, דגסטן  רפובליקה               
Год репатриации в Израиль: 
18.12.1996  

 



Расскажите о Вашей жизни в довоенные годы 
(Дом, в котором Вы росли, школа, друзья детства, чем занимались родители, родственники, 
праздники, блюда): 

 
просьба писать от первого лица 

  

 באוקראינה בעיר פרוסקורוב במחוז לפני תחילת מלחמת המולדת הגדולה גרתי  עם אבי ואימי, קסקונצבוי אי, אני

רואה דה כאמא שלי עב. ראש האספקהכ מפעל סוכראבא שלי עבד ב ).מחוז חמלניצקי, כעת העיר חמלניצקי(קמנץ־פודולסקי 

  .חשבון

  

אחר כך עברתי . כמו כל המפעלים, פרבריםהמפעל היה ב. בהתחלה למדתי בבית ספר יסודי אוקראיני של מפעל הסוכר 

שומרים שבת או הולכים לבית לא היינו  –לא היינו דתים . המשפחה שלנו הייתה חוגגת חגים יהודים .לבית ספר רוסי  בעיר

  .ואת המצה ממלאהדג מהמאכלים אני זוכר את ה .כנסת

  

Расскажите о Вашей жизни во время войны 
(арест, депортация, гетто, лагеря; места укрытия или фальшивые документы; деятельность и 
должности в Юденрате/молодежных движениях/подпольных организациях или в партизанских 
отрядах; участие в побеге/сопротивлении/военных действиях; вынужденная эмиграция, эвакуация; 
помогали ли Вам люди или еврейские/нееврейские организации во время войны):  

  

אנשים ומשפחתה של אחותה  3-משפחתי המורכבת מ. אבי החליט לברוח. בעיר הוכרז על הפינוי 02.07.1941ביום 

בפרוזדור , )לתייהודות לטוב לבה של ד(ב ברכבת רפואית ייהצליחו להגיע לעיר ק) אנשים 7כ "הס(אנשים  4  - של אימי 

כתוצאה מהבריחה איבדנו את כל רכושנו וכן את . הוא היה מלא בפצועים לאחר ההפצצות ילא המיטו אותנו לקרון כ -

  . הברכבת משא שהוביל את הקש המשכנו מזרח 04.07,1941ביום . הפרח

  

בעלה של אחותה של (ודודי  יאב. בקושי מצאו לנו דירות למגורים, )כך היה שמו באותה עת(טלינגרד סהגענו לעיר 

אימי ומשפחתה של , אני 1941באוקטובר . ת מתקני הגנה ואחר כך לצבא לוחםיילבנ ייסוספטמבר גו- באוגוסט) אימי

ללא , בקרונות משא). קזחסטן -על הנהר אורל (רייב דרך העיר גו, לאסטרחן -אחותה נאלצנו להמשיך ללכת הלאה 

האנשים שקיבלו  .הרפובליקה הסובייטית הסוציאליסטית האוזבקית, ימקנט'אוכל הולם ותנאי תברואה הגענו לעיר צ

אחותה של אימי נפטרה בעיר ציימקנט מטיפוס וסבתי ? אותנו עזרו לנו בכל מה שיכלו אך במה הם יכלו לעזור אז

 . ניצח יגיל –כמו כן אני חליתי קשות בטיפוס . ם מרעבנפטרה גם ש
  

Расскажите о Вашей жизни после войны и до репатриации в Израиль:  

  

אימי התקבלה שם לעבודה . הרפובליקה הסובייטית הסוציאליסטית הקזחית, אני ואימי עברנו לעיר גימבול 1944בינואר 

. בלתי לבית הספר להכשרת הפועלים במפעל הליל ובסיומו רכשתי מקצוע של חרטצור סוכר ואני התקייבמפעל משולב ל

אני ואימי עברנו  1944בספטמבר־אוקטובר . המשכתי את העבודה במקצוע הנ״ל בסדנאות למכונות במפעל המשולב הנ״ל

אחר כך במכללה בעיר מחציקלה המשכתי את לימודי בבית הספר ו.היכן שהיה אבי, העיר מחציקלה, לרפובליקת דגסטן

הרפזבליקה הסובייטית , סקייבעיר קספ 182. ד.ת, לעבודה במפעל יוהופנת 1949בשנת  ימתיילמכונות בדגסטן שאותו ס

  .בתפקיד טכנולוג, הסוציאליסטית האוטונומית דגסטן

  

Расскажите о Вашей жизни в Израиле 
(Ваши ощущения по приезде в Израиль, общественная и культурная деятельность, семья, которую 
вы создали, напутствие для следующих поколений):   

אני בעצמי . )2005מת בשנת ( עליתי לארץ בגלל הבן שלי הקטן 1996בשנת . שנים במפעל 42יצאתי לפנסיה אחרי שעבדתי 

בישראל גרתי בשכירות עם אישתי  .גזענותיתה לא הי –התייחסו טוב ליהודים  מחציקלהב -לא חשבתי על האופציה הזאת 



   .במוסקבה משנה- אלוףהבן השני שלי  .על ידי גרים נכדה ואישה של בני). שנפטרה(

 
  2014מרץ , חיפה, אליזבטה סורוקינה:  ראיון

 
 
 


