
 

" ְלדֹורֹות"                                        
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                     

 

שאלון  לרישום קורות  ניצולי  השואה                         
 

. 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 מפורסם באתר אינטרנט מיוחד שכתובתו . וחינוכית

 
 

 שם משפחה ושם פרטי כיום
 יורי: שם פרטי פליי : שם משפחה

                                   פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה 

אין צורך לענות עליה ,                                   במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

                                  PALEI בלועזית פליי                                     : שם משפחה איתו נולדתי
 

 :                     מין                                        YURI בלועזית יורי                                                   : שם פרטי איתו נולדתי
 ז

 : שנת לידה
1933 

       רניגוב   ’צ: עיר לידה
 

 ינהאאוקר :ארץ לידה CHERNIHIV בלועזית
 

 :שם פרטי ושם משפחה של האב
 

 :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                             רניגוב   ’צ: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
          

 ינהאאוקר :ארץ המגורים                                       CHERNIHIV בלועזית

 : 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, הרי אורל: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                 (שם העיר או האזור ושם הארץ)

                                                                                       

 ציין את שמו     , במידה והיית בגטו
 

  בלועזית
                                                                                                                                                    

 ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                               

  בלועזית
 

 רוסיה                                                              :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

 :  תאריך השחרור
 

 במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
 (גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה)

 

 רציין מקום אליו חזרת לאחר השחרו

 ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 

 :שנת עליה
 

1992 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 

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


 

בזמן המלחמה  לפני וי על קורותיך /נא ספר

השתתפות , פעילות ותפקידים במחתרת, במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש)

: (במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,בבריחה או בהתנגדות

 

 . אבי עבד בקייטרינג ואמי הייתה רופאה פנימית. ינהארניגוב באוקר’צאחותי וסבתי בעיר , לפני המלחמה גרתי עם הוריי

 .אני ואחותי היינו כל היום בבית עם סבתא ולא הלכנו לבית ספר

הנסיעה ברכבת ארכה . אותי ואת אחותי עם סבתי שלחו לברוח מזרחה. כשהתחילה המלחמה גייסו את הוריי לצבא הסובייטי

. ולא ידענו היכן הוריי, סבתא טיפלה בנו. רים שונות עד שהגענו לכפר קטן בהרי אורלעעצרנו מפעם לפעם ב. כמה חודשים

 . פרסמה מודעות בכל העיתונים המקומייםו, התחילה לחפש את אימי, 13שהייתה אז בת , אחותי

 גילינו שהיא ,לאחר בירור במשרדים ממשלתייםאבל .  חשבנו שאולי היא נשלחה לטפל בנפגעי מלחמה,בהיות אימא רופאה

 .נפטרה סבתא, מכןמספר חודשים לאחר . איתהעברנו לגור ו, עובדת בבית חולים בעיירה קטנה בהרי אורל

 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר

  :(עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה)

 

ושם הוא גילה את , עיר נובוטרויצק בהרי אורלבשלחו את אבי לבנות מפעל , 1943כשהסתיימה המלחמה ברוסיה בשנת 

וזו הייתה הפעם הראשונה , 10הייתי אז בן . וכך התאחדנו כל המשפחה, הוא שלח לנו מברק להגיע לנובוטרויצק. מקומנו

, אלכס, לאחר שנה נולד בני הבכור. שידכו ביני לבין אשתי איזבלה, 27כשהייתי בן , 1960שנת ב .שהלכתי ללמוד בבית הספר

 .החלטנו לעלות לישראלואז , 1992המשכנו לגור באותה העיר עד שנת . 1963בשנת , נולדה בתי לובה, שנתיים לאחר מכןו

 

, המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה) י על חייך  בארץ/נא ספר

 :(המסר שברצונך להעביר לדורות הבאים

 

 נראה המחלה של אשתי כ.בארץ טיפלו בה מיד ובאדיבותו , אשתי איזבלה הייתה מאוד חולה, כשהגענו ארצה1992שנת ב

 .  היתה מאוד קרובה לשםנוהעיר של כי ,לרנובי’צבעקבות הפיצוץ בכור בפרצה 

משרד .  בשבילנודירה סל קליטה והחלו בחיפוש אחר ו לנו שילמ.המדינה עזרה לנו מאודו, לא ידענו לאן ללכת ואיך להסתדר

 .והשאיר לנו רק זכרונות טובים, הקליטה טיפל בכל הצרכים שלנו

אני ואשתי עדיין גרים באותה הדירה . ולאחר מכן קיבלנו מעמידר דירה בבית שמש, בירושלים  חודשים במעון לעולים9 גרנו 

 .  אני מאוד מודה למדינת ישראל על כל הטוב שהם עשו עבורנו . נכדים3 ילדים ו2יש לנו . עד היום

 

 דוד פבר: ראיון

 2013יוני , בית שמש


