
  

“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)                                   

  :Фамилияטבק                 :Имяרחל 

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичья фамилия: גורנשטיין   
                                               

Фамилия до войны:         גורנשטיין 
  

 
Год рождения: 
1931  

Пол: 
ЖМ /                                                           

Имя до/во время войны: רחל 

Страна рождения: Moldova  

                                                              

Kishinev   Место рождения (город, область):                                                      

  
 

Имя и девичья фамилия матери: Сося   סוסיא 
  

Имя отца: גרש 

Страна проживания: Moldova                                                 

                   

Постоянное место жительства до войны (город, 
область): Kishinev 

  

Член партии/организации: 
 לא

   

 

Профессия до войны: 
  אין

                              

Образование до войны: 
כיתות לימוד ב בית  2סיימתי 

  ספר

  

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 
пунктах, другое) и/или в эвакуации: 

                                                                                                               

От: До: Где находился/лась: 

 Baltaגטו  1943 1941

   

   

   

Откуда прибыли:                                                 

Kishinev  

Год репатриации в Израиль: 
25.10.1990  

 



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

 
  

о 
אבא היה  . 1936שנת את האמא שלי כי היא מתה בשלב מוקדם מאוד ב תאני לא זוכר .1931שנת אני נולדתי בקישינב ב

ה הוא אלא בגלל -הוא קיבל פציעה ברגל  יותר מאוחרשאו  ומאז ילדותהאם זה היה   ,בדיוק תלא יודע - נכה היה  הוא. אופה

 . ואחד מהאם השנייהשתי אחיות מהאמא שלי  -לי שלוש אחיות  ויה  .היה פטור משירות צבאי
  

אני גם . את השולחן היינו עורכים ביום שבת . הולכים לשם היינו בחגים הגדולים אנחנו תמיד.בית כנסת אחד היהבקישינב 

 .עד שהוא יסיים חיכיתיו) טלית(תאלס  ה לוביאממאוחר יותר ו אני הייתי באה, לבית הכנסת היה הולךשאבא  תזוכר
  

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):  

  

הגרמנים  כאשר .יהודי-ברוסיאחד  ועוד, כיתה אחת בבית הספר הרומני . כיתות של בית הספר 2סיימתי , המלחמה בתחילת

. ועלינו נסע כולנו , סוס ועגלה היו לנו.וקרובי המשפחה שלנו  יחד עם השכנים ניםראשונו רצ, קישינב  התחילו להפציץ את

  .כלום בליואנחנו נשארנו ,  בגלל המשקל של הדברים שהיו היה צריך לסחוב היה יותר מדיי גדול הסוס מת, קצרלאחר זמן 

וההפצצה התחילה ,אנחנו באנו בלילה .כולנו התחלנו ללכת חזרה לקישינב. אמרו לאבא הפצצה הסתיימה, שכנים שהיו איתנו 

, רע תאני זוכר. ספינה גדולהככה הגענו ל. " פיםויח מיםעירו "כלום   בלי נוואז רצ. מאשר בפעם הראשונה  חזקאפילו יותר 

 .מחלת יםמ שממש סבלתי בגלל  שם היה מה
  

 2-3 היינו בגטו. במלריה וחולה ברצינותחולה  הייתי  אני  שם שהיינו כל הזמן בגטו " . באלטה " הספינה שלנו שטה לגטו 

.  רכבת משא הגנו למהגטו .  או ששיחררו אותנו או שברחנו משם –להגיד בודאות  האני לא יכול, מהגטו יצאנואיך . שנים

 כדיאדים והפרישה  נעצרההרכבת . ההפצצה התחילה. חיילתנו יא נסע, קרן נוסעיםב. כמונו -הרכבת הייתה מלאה באנשים 

. תאומים - בני הדודים שליפיגוע זה נהרג שני . רצנו לשדה".  הסתתרו - רוצו, בנות: "אמר לנו  החחיל.  ראו אותמושלא י

הוא רק נפצע  - אבל שום דבר לא קרה . כי חשבנו שהוא נהרג,  ששנואנחנו מאוד ח. זז היה  הוא לא, האבא שלי מאוד נפגע

 .נסעהרכבת שלנו . פציעה ברגל ,מאוד
  

 ההחלפ היא -מאוד  ה בי שלנו טיפול נההשכ. קיבלנו בית קטן, קלה 'במחצ. קלה'מחצלרכבת נו הייתה שלקח, אה הרכבת הב

זה אומר , גורר  הכלבאם .  גרר משהו הואראינו ש, כלב בחצר היו לנו. לנו מקרה נורא ההי   .חיינו בעוני וברעב . לי את אימא

. תינוק בן יומו מת שם ההי,  ריזהא נופתח. רצנו הביתה,  האריזהו את לקחנ, גרשנו את הכלב עם מקלאנחנו . שזה אוכל

 .באותה רגע חששנו מאוד .לאחר
  

ובגלל זה היו שם לתחנה  היו מגעיםפצועים . .הוי עוד הרבה ילדים, ולא רק אנחנו , בתחנת הרכבת  נואנחנו כל הזמן ישב

 לא הייתה מגיעהרכבת עם הפצועים . יו נותנים לנו קצת אוכלוה ,הילדים הרעבים,עובדי מטבח ראו אותנו . עמדות עם אוכל

אכלתי דייסה אני לא . שם אכלתיש, נשאר בזכרוני את הטעם של דייסת דוחן  עדיין . שם כל יום לה וחיכינואבל אנחנו  ,כל יום

 .עם אותו טעם אף פעם מאז
  

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

 

. שנים 6 לא עבדתי  אני, נולד ימוןס- כאשר הבן שלנו, ואז. אני עבדתי במפעל לתפירה. עבודהמ דירה נונת לירמן ,כשהתחתנו

בעבודה  בגלל שעבדתי מוקדם יצאתי לפניסה .שנים 22עבדתי שם . עור מלאכותי מפעל שלב אחר כך מצאתי עבודה

 1990שנת ב. ארץל כולם צריכיםהוא החליט שאנחנו , הוא חזרכש. ע לישראלהבן שלי נס. תיאני לא עובד אחרי זה .מסוכנת



 ).שנים 6היא הייתה בת ( גליה - אשתו ונכדתנו, סימון - שלנובן ו ירמן - בעלי , אני -לארץ  ינועל

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

  

הילדים ,  המצב השתפראבל לאט לאט . אני עם ירמן ובן שלנו עם משפחתו – כולם חיו יחד. קשה, כמובן, בהתחלה היה  ,כאן

 הנשוי הנכדה שלנו כבר. ד לנו נכד ולנכאן  . במפעל אלקטרוניקהאישתו עובדת  ". חשמלחברת " בן עובד ב .הסתדרו שלנו

  .את התואר השני מסיימת - ולומדת באוניברסיטה 

  

את השמות  הגידל נובקישינב לא יכול. אנחנו יהודים וחיים במדינה יהודית  –הרגשנו שזה המקום שלנו , ישראל ל כשהגענו

להבין באיזו מדינה ,  חכמיםלדור הבא להיות  תי מאחלאנ .כאן בישראל אנחנו מאוד מרוצים .עבודה היו בעיות במציאת ,נושל

  .במדינות שונות יםולא להיות כמונו מפוזר,  ההם חיים ולהעריך אות

  

  2014מרץ , נשר,  אליזבטה סורוקינה: ראיון

 


