
 

  ְלדֹורֹות""                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה                       
  

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

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

  י שלכם יש חשיבות לאומית, מחקרית. לסיפור האישת השואהשל תקופ את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו וחינוכית. אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד 

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית  pmo.gov.illedorot@: את השאלון המלא נא לשלוח לדוא"ל      

  נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר.      

  02-5605034או בפקס:  5112401ויטה בני ברק  מגדלי 2512יש לשלוח את הנספח בדואר: ת.ד.       

                                    .ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא"ל בצמוד לשאלון      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   שם משפחה:

  אונפסונג
  שם פרטי:

  זליג

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

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

           אונפסונגהמלחמה או בתקופתה: שם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
            unfasung                                  

  שם נעורים:
 

  זליג המלחמה או בתקופתה: שם פרטי לפני
                                                            

   בלועזית
                  zelig                             

מין:                     
 / נ ז   

   לידה: תאריך
4/06/1934 

   טישביץ (ישוב, מחוז): מקום לידה
                                                              

                בלועזית
Tichviz (טישביץ)                                         

  ארץ לידה:
 פולין

  של האב: שם פרטי
  יששכר

  שם פרטי ושם נעורים של האם:
 לאה

  (אם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה):   שם פרטי של האישה/הבעל
  

  של האישה:   שם נעורים
 

                                                לפני המלחמה :      מקום מגורים קבוע

  טישביץ                 

   בלועזית
    Tichviz (טישביץ)                                         

  ארץ המגורים:
 פולין

  לפני המלחמה:  השכלה/תואר אקדמי
 

   המלחמה:מקצוע לפני 
                                 

  או בתנועה:   חבר בארגון
  נוער הציוני

    (ישוב, מחוז, ארץ):   מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                   בוגורוצק רוסיה                                                             

       האם היית בגטאות? אילו ומתי?  
                                                                                      לא                                                                

                                                                                                לא                   ?האם היית במחנות? אילו ומתי

                                                          מקום  השחרור:              
                                                   בוגורוצק רוסיה

  :  תאריך השחרור
 1945סוף המלחמה 

  האם שהית במחנה עקורים? שם המחנה?
 בגרמניה 1מחנה פירטן 

   השחרור (ציין מקום)?לאן עברת/חזרת לאחר 
  נובורודה, פולין

   בדרך לארץ: מקומות/מחנות
  מדן גרמניההצ'יכה, וינה אוסטריה, מינכן גרמניה, נמל 

  עליה: שנת
1948 

  :אם עלה בדרך הים)( שם האנייה
  פנקרשטין (לפני כן אקסודוס)

  



 

  אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)ולימודים, עבודה, חברות בארגון(ציוני דרך: משפחה, סביבה, ילדות 

  

אחיות חורגות (שרה וציזה) ושני אחים תאומים יוסף ואהרון,  2אבא יששכר, אמא לאה,  -נולדתי בעיר טישביץ פולין למשפחה

  מפולין לרוסיה משפחתי ברחה לרוסיהוכאשר הצבא הרוסי נסוג  2-פרצה מלחמת העולם ה 5שהייתי בגיל 

  

  

  נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 
זהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים במסתור או ב(ציוני דרך: מעצר וגירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, 

א יהודי האם אדם/ארגון יהודי/ל ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים, השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה,
   ):ועצותמבכפייה, פינוי/אווקואציה למרכז ברית הלהצלתך; בריחה/הגירה  באופן משמעותיסייע 

  

ברוסיה שם שהינו עד שאבא נעצר על ידי המשטר על חתרנות (הלשינו עליו שדיבר נגד המשטר) אחרי  בוגורוצקברחנו לעיר 

  עד תום המלחמה. שם שהיתי במשךמספר חודשים הודיעו לנו שהוא חלה ונפטר, הועברתי למוסד נוער פולני 

  

  אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
   וחזרה הביתה, חיים אחרי המלחמה, בריחה, העפלה/ עליה): (ציוני דרך: השחרור

  

חזרנו לפולין לעיר נובורודה שם הצטרפתי לתנועת הנוער הציוני מתוך מטרה לעלות לארץ ישראל, עברנו תחנות רבות (מחנות 

כיוון חיפה, הצי עלינו על אוניית אקסודוס והפלגנו ממרסיי ל 1947בצכיה, גרמניה, אוסטריה עד שהגענו לצרפת), בשנת 

אונייה גורשנו חזרה לגרמניה למחנה בעיר המדן, מגרמניה ה סמוך לחיפה ולאחר שהשתלטו על ההבריטי עצר את האוניי

  .למחנה העולים בפרדס חנה פנקרשטיןעליתי לארץ באונייה  1948עברנו שוב למרסיי ובשנת 

  

  נא ספר/י על חייך  בארץ
  דורות המשך וכו'):עילות ציבורית או תרבותית, משפחה/ תעסוקה, שירות צבאי, פ: לימודים/ (ציוני דרך

  

התגייסתי למשמר  1957בשנת התגייסתי לצבא ושרתתי בחיל הרגלים. ) 1954( 18ועבדתי בבניין, בגיל  13עליתי לארץ בגיל 

חראית על המשמר של אדולף אשר הייתה א 06נקראתי להצטרף ללשכת  1960הגבול והשתייכתי ליחידת צלפים, בשנת 

אייכמן ובמשך שנתיים שמשתי כשומר ראש של אדולף אייכמן (בזמן החקירות ובמשך המשפט עד לביצוע גזר הדין) על 

לאחר מכן התגייסתי לשרות בתי הסוהר (שנתיים) ואחכ  תרומתי בתפקיד זה קיבלתי ציון לשבח מנשיא המדינה יצחק בן צבי.

מלחמות  3-ב 7השתתפתי כחיל מילואים בחטיבה  .1999שם עבדתי עד יציאתי לפנסיה בשנת עברתי לשרת במשטרת המכס 

  נכדים, אני גר באשדוד. 8-ילדים ו 2שנה, יש לנו  47, נשוי ללאה מזה 80כיום אני בן  .55והשתחררתי ממילואים בגיל 

  

  2015ראיון: שי און , אשדוד, ינואר 

 


