
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

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

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

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  מויסיי :שם פרטי  שליפר :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

  בלועזית                                 שליפר: המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                          

 מויסיי :שם נעורים

   בלועזית                                                       מויסיי :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 זכר

   :לידה תאריך
27.8.1928 

  קבהמוס ):מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

   בלועזית
                                                           

 רוסיה :ארץ לידה

  נייה'ג :שם פרטי ושם נעורים של האם  סימון :של האב שם פרטי
 

  רוסיה :ארץ המגורים                                           בלועזית  מוסקבה  :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  יסודי
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד
                                 

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

  
  

    בקיסטןזאו, סמרקנד):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
      ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  ?     אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                                      אוזבקיסטן: מקום  השחרור
 

    :תאריך השחרור
1948  

 
   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים

  אן'בירוביג
  

   :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

1996 

   :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר
או  בריחההשתתפות ב, במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

 ):י למי עזרתבמי נעזרת או אול, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,בהתנגדות
  

את אמי איבדתי . אחי הבכור ואחותי, גרתי בבית עם אבי. עד שהתחילה המלחמה הספקתי ללמוד שלוש שנים בבית ספר יסודי
  .ואיתנו בבית התגוררה גם בת זוגתו החדשה של אבי, כשהייתי בן שנתיים

כשהגענו לשם אחי הבכור נלקח . סטןזבקיאושב לעיר סמרקנדברכבות  כל המשפחה יחדעברנו . 13בפרוץ המלחמה הייתי בן 
, שלחה מכתבים לצבא, אמי החורגת ניסתה לחפש אותובמשך השנים ידענו זאת כי . 1942בשנת ונפטר שם , לצבא להילחם

  . אינו בן החייםכבר סביר להניח ששו הודעה על היעדרותוה והמענה היחיד שקיבלה הי
היה שם שוק ירקות של האוזבקים וכילד הייתי מנסה . מורעבים אפילו ללחםו היינ, התחלתי לעבוד וללמוד בבית ספר צבאי

לכל אדם היה שובר שדרכו . תופסים אותי הייתי מקבל מכות אם היוו ,להגניב מדוכני השוק מלפפון אחד או רק עגבנייה אחת

כל מה שהייתי אוכל זה . רקראיתי צלחת ממעולם לא . גרם לחם 600ובר של גרם לחם ומי שעבד היה מקבל ש 300יכל לקבל 
. הייתי מתהלך עם מכנס קרוע ובלי נעליים ,לא היו לנו בגדים והיה ממש קר. עדיין הייתי רעבאותו גם כשהייתי מסיים ו םלח

ילדים בגילי ולא הייתה לי לא היו . במקום בו האוזבקים היו שותים תה, באזור של האוזבקים, בסמטה, ישנתי על הרצפה בחוץ
 אמי החורגת עבדה במפעל. תחת מלחמה חיינוהרי , לא היה זמן לחברים כי כל מה שהיה לי בראש זה לשרוד כללוב, חברה

  .1948נשארנו באוזבקיסטן עד שנת . המלחמהזמן נפטר באך , עור ובאותו המפעל אבי עבד כמפקח

  

  היוםמתום המלחמה ועד י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה ,השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  

התחתנו  1949את אשתי ובשנת שם הכרתי . אן ועבדתי במפעל מתכת'ואני נסעתי לבירוביג אחותי נסעה למוסקבה שברוסיה
  . נלקחתי לצבא לשרת בסין ושירתי שם ארבע שנים 1950בשנת . אשתי עבדה בחלוקת דואר. ונולדו לנו שני בנים

. כלל עבדתי בתור מנקה רחובות ואשתי לא עבדה, היישר לעיר טבריה הגענועם אשתי ושני ילדיי ו 1996בשנת עליתי ארצה 
אשתי נפטרה  2005בשנת . בני הבכור עובד בנגרות בקיבוץ לביא והבן הקטן עובד בקיבוץ אפיק בתחום הצילום והמחשוב

  . נובני הצעיר גר כמה בניינים לידי. שהתגרש וכיום אני גר בשכירות בעיר טבריה עם בני הבכור

  
  

  וב'לינה סמוקצ: ראיון

  2013מרץ , טבריה


