
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  שאלון  לרישום קורות  ניצולי  השואה                        
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  פליי  :שם משפחה

  
  איזבלה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  גורביץ:          שם משפחה איתו נולדתי
                                            

                                              בלועזית
Gurvitz 

 
  :שם פרטי איתו נולדתי

  איזבלה                                                    

   בלועזית
                              

Isabella             

:                     מין

   נ 
  1938: שנת לידה

 

  ורוניש:  עיר לידה
                                                              

       בלועזית
VORONEZH                          

  רוסיה :ארץ לידה
 

  משה גורביץ :שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  לובה     :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

   ורוניש   :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
              

                         בלועזית
VORONEZH                

  :ארץ המגורים
  רוסיה

  : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

  : מקצוע לפני המלחמה
  )  מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

  :חבר בארגון או בתנועה
  )  בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

  רוסיה, נובוסיבירסק:    מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  )                שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית      ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

  בלועזית
  

                                                        נובוסיבירסק   :          המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1945:  תאריך השחרור

 
  במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

     :שנת עליה
1992 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים ,המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

אבי עבד ככלכלן אזורי ואימי  –הוריי היו משכילים . הייתי בת יחידה .רוסיה, ורונישעיר ב ,יאני והור,לחמה גרנו מלפני ה

  .כשפרצה המלחמה 3מפני שהייתי רק בת , לא זכור לי הרבה פרטים מאותה תקופה. כרופאת שיניים

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

  

אבא בא הביתה יום , ורוניש, כשהחלו הפצצות על העיר שלנו. הגרמנים רצו לכבוש את רוסיה. 3כשהייתי בת לחמה פרצה מה

הנסיעה ארכה זמן . העיקר לנסוע לכיוון מזרח, עלינו על הרכבת ולא ידענו לאן לברוח. דה וביקש שנתארגן לברוחאחד מהעבו

ולהמתין לרכבת חדשה או עד , פעמים רבות נאלצנו לברוח מהרכבת. רב מפני שהגרמנים הפציצו ללא הרף את הפסים

  .לנו מה לאכול או לשתותולא היה , הנסיעה הייתה מאוד קשה ולחוצה. שיחליפו פסי רכבת

ידענו  .אחותהואת ,אביה של אימי ,יצחק סבי יום אחד כשהסתובבנו בעיר פגשנו במקרה את. עם הרכבת הגענו לעיר סטלינסק

אני מאמינה שבזכותו שרדתי את אותה . סבא שלי דאג לי כל הזמן שיהיה לי אוכל וחום. שגם הם ברחו אבל לא ידענו לאן

ואני כל הזמן בכיתי ושאלתי לאן נעלם , לא סיפרו לי שהוא נפטר. נפטר והורי קברו אותו שמהסבי  ,זמןלאחר תקופת . התקופה

  .לא רצו לצער אותי 3בגלל שהייתי רק בת . כך דאג לי ושיחק איתי- הסבא שכל

אני . בוסיבירסקהגענו עם הרכבת לעיר נו. והבנו שאנחנו צריכים שוב לברוח מזרחה, הגרמנים המשיכו להתקדם לכיוון העיר

גם . מפני שהגרמנים לא יכלו לשרוד את הקור, הקור דווקא שיחק לטובת הרוסים). מעלות 41מתחת (זוכרת שהיה קר מאוד 

  . הרבה רוסים מקומיים נפטרו כתוצאה מהקור העז וחוסר מזון

השכנים . במיטה אחת 3להצטופף  לכן היינו צריכים, את אבא לא רצו לגייס לצבא מפאת גילו. השלטונות חילקו חדרים למדור

קיבלנו , מפני שעבדה בשדה התעופה. אבא עבד במפעל ואמא המשיכה לעבוד כרופאת שיניים. היו נותנים לנו קצת מרק לאכול

  .שם שהינו עד תום המלחמה. וכך אני התחלתי ללמוד, הסובייטים ארגנו גנים ובתי ספר. דירונת מרווחת יותר ליד השדה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

  .לאנשים לא היה לאן לחזורלאחר המלחמה 

היא נצטוותה לבוא , מפני שאימי הייתה רופאת שיניים. ינהאאוקר, קיבלנו צו לנסוע לבית החולים במליטופול 1946בשנת 

, ולאחר שנה נולד בני הבכור, התחתנתי 1960שנת ב. ברכבת ושכרנו שם בית מליטופולנסענו ל. בנפגעי המלחמה לטפל

  .1992המשכנו לגור באותה העיר עד שנת . נולדה ביתי לובה, 1963ב, שנתיים לאחר מכן. אלכס



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, התרבותיתפעילותך הציבורית או , תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

  

, כנראה בעקבות הפיצוץ בכור בטשערנוביל, כשהגענו ארצה אני הייתי מאוד חולה. החלטנו לעלות לישראל 1992שנת ב

  .ד ובאדיבותיבארץ טיפלו בי מ. שהעיר שלי הייתה מאוד קרובה לשם

משרד ב. סל קליטה והחלו בחיפוש אחר מדור בשבילנו ו לנושילמ .המדינה עזרה לנו מאודו לא ידענו לאן ללכת ואיך להסתדר

  .מתקופת הקליטה לנו רק זיכרונות טובים ורנשאו, בכל הצרכים שלנו והקליטה טיפל

עלי עדיין גרים בעד היום אני ו. ולאחר מכן קיבלנו דירה מעמידר בבית שמש, חודשים 9במשך בירושלים גרנו במעון לעולים  

  .נכדים שלושהילדים ו שנייש לי . באותה הדירה

  .  על כל טוב שהם עשו עבורנו ,אני מאוד מודה למדינת ישראל

  

  

  הילה פבר :ראיון

  2013יוני  ,בית שמש


