
 

  "ְלדֹורֹות"  
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                        

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול              
  

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

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

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

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

 
 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  'זייליקוביץ :פרטישם   יעקוב :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  ZAYLIKOVICH  בלועזית  'זייליקוביץ: איתו נולדתישם משפחה 

 
:                     מין YAKOV בלועזית  יעקוב :איתו נולדתישם פרטי 

 כרז
  :לידה שנת

1940 
  טומשפול:  לידה עיר

  

 אוקראינה :ארץ לידה TOMASHPOLבלועזית

  דורה דולבורט :שם פרטי ושם נעורים של האם  'מאיר זייליקוביץ :של האבושם משפחה  שם פרטי

 
  טומשפול:    לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  אוקראינה:ארץ המגורים TOMASHPOL בלועזית

 
  :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון ,יסודי(

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(
  

  

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

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

 
  גטו טומשפולציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  TOMASHPOLבלועזית

  

  ציין את שמו, במחנה עבודה או מחנה ריכוזבמידה והיית 

  

 בלועזית
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

  

 

  1944:  תאריך השחרור

 

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

  

 

  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במחנות מעצר בקפריסיןבמידה והיית 

  

1974 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  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
  

לפני  .אמי הייתה עקרת בית ואני עבד במפעל .אחותי הגדולה וסבתא, אבי ,בעיר טומשפול בבית עם אמיגרנו באוקראינה 

  .עם פרוץ המלחמה נולדה אחותי הקטנה 1941תחילת המלחמה אמי הייתה הרה וביולי 
להתפנות מהעיר שבה גרנו למרות שהייתה  נו ולא רצינוו אנחנו נשארנו בביתאשר פרצה המלחמה לקחו את אבי לחזית ואילכ

  . קלרה -שבועיים אחרי שאבי גויס נולדה אחותי הקטנהו, אני הייתי בן שנה וחצי בלבד. לנו אפשרות כזו

התגוררנו בבית קטן בעל שני . אותנו כמובן גירשו מהבית לגטו. ימני של העירשהיה בצידו ה, מה בעירנו עשו גטו לאחר זמן
פעם בשבוע אמי הייתה הולכת לשוק . נפשות 5חה אחרת בעלת ר אחד אני ומשפחתי ובחדר השני משפבחדחדרים כאשר 

  . ומנסה להשיג לנו קצת אוכל בתמורה לתכשיטים ודברי ערך אחרים אשר עוד נשארו לנו

לאחר מכן . הודיםהיותם יעל יהודים רק  6מהזכרונות אשר סיפרה אמי וסבתי ברצח הראשון של יהודים על ידי ירי נרצחו 
אך למעשה יהודים אלו , יהודים כביכול לעבודה מחוץ לגטו 242רומנים גירשו . ונימהתרחש הרצח ההבתחילת חודש אוגוסט 

  . הובלו לבית קברות יהודי ושם נרצחו בידי רומנים

זמנים עדים להפצצות בלתי ומחלונות ביתינו היינו כל ה, בו היה גטו הייתה מעין תחנה מרכזית של רכבותשלא רחוק מהמקום 

בזכרונות ילדות שלי אני נזכר .פוסקות של המקום הזה כיוון שהיה בוהרבה חיילים והרבה דלק אשר היה מיובא על ידי רכבות

  .שמהשמיים כל הזמן היו נופלים עלונים

יצעוק שאני ארוץ כאשר סבתא יצא מהבית אמי התחילה לבכות ול, "עבודה,באחד הימים הגיעו גם לקחת את סבתא שלי ל
לקחה אותי לידיים וככה התחלנו ללכת בשורה עם שאר היהודים לכיוון בית  60סבתי שהיותה בת . אליה ואהיה כל הזמן איתה

כך גם סבתא שלי ואני נשלחנו מחוץ , שלח הצידהייםנבין השורות היה עובר חייל רומני וכל מי שהיה עם תינוק על היד. הקברות

  . באותו היום בירי מי שהלך איתנו בשורה נרצחלאחר זמן מה גילינו שכל . לשורה וחזרנו הביתה
כיונים ובו היה רשום כי אבי נעלם רק לאחר הרבה מאוד שנים מצאתי את שמו באחד האר, 1944מאבי לא שמענו כלום מאז 

  .1944ולא ידוע עליו כלום מאז 

  
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

מאוד חשוב לי לספר . חזרנו לבית שלנו שהיה לפני המלחמה. נו שהמלחמה עומדת להסתייםוהב, שוחרר הגטו 1944במרץ 

סף מכל ולאחר המלחמה התושבים אספו כ, יהודים אשר נרצחו באכזריות על ידי הרומנים בחיים לא נשכח 242שהרצח של 

  .מצבה למען שיזכרו מה קרה שםעולם על מנת לשים על קבר אחים הזה ה
לכן היו בה הרבה מאוד טנקים , העיר הזו בזמן המלחמה הייתה כל הזמן מופצצת, עברנו לעיר אובניארקה 1949בשנת 

לצערי הרב בשנה זו  .חמההכל היה מזכיר שרק לא מזמן נגמרה המל, בתים הרוסים לגמרי, שרופים ברחובות שעדיין לא פונו

למרות שהרבה שנים אחרי , גם נפטרה אחותי הקטנה בבית חולים בעיר קייב ממחלה ועד היום אני לא יודע איפה היא קבורה

  . זה אני ואחותי הגדולה ניסינו למצוא את מקום קבורתה אך ללא הצלחה

גייסו אותי לצבא שבו  1959בשנת . לאמי בכל מה יכולתיניסיתי לעזור , הלכתי כמובן כמו כולם לעבוד, לאחר שסיימתי ללמוד

לפני שהתגייסתי לצבא הייתי משחקת  .מ"ק 50בשנה הראשונה שירתתי ממש קרוב לבית סך הכל . שנים 3.5שירתתי 
  . ולאחר שהתגייסתי נאלצתי לשחק מול הקבוצה שלי, בכדרוגל בקצובה של העיר

  . ובתום השירות נשארתי שם לעבוד, לאחר שנה העבירו אותי לשרת בלנינגרד

כמובן שגם שם . ועברתי לגור איתה, גרד ושם הכרתי את אישתי'נסעתי עם אמי לבקר את דוד שלי בעיר אוז 1964בשנת 
  . ותבעבודה שלי מאוד הצטיינתי ואף לא פעם תלו את התמונה שלי בלוח הצטיינהתחלתי לעבוד במפעל  ו

בגלל שגרנו בעיר עם קהילה יהודית מאוד מפותחת כל הזמן . נולד גם בני אלכסנדר 1969נולדה לנו בת דורה וב  1965בשנת 

ומשם  ובנוסף גם בגלל שהשתייכתי למפלגה הקומוניסטית, אך אני לא רציתי לעלות כיוון שהיה לי טוב שם, שמענו על ישראל
  . היה מאוד קשה לצאת

כמובן שלצאת . ובשנה זו אני החלטתי לפרוש מהמפלגה על מנת שנוכל לעלות גם אנחנו, י אישתי עלו לארץ הור 1972בשנת 

לבסוף זה קרה ויכולנו להתחיל לאסוף מסמכים על מנת לעלות . מהמפלגה היה מאוד מאוד קשה ומשכו עם זה קרוב לחצי שנה

  . לישראל

  .עלינו לישראל והגענו לכרמיאל 1974לבסוף בשנת 

  

  



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

י אני הלכת. מאוד אהבנו אותה והתחלנו להשתלב בישראל. תושבים 6000כאשר הגענו לכרמיאל היא הייתה עיר עם סך הכל 

 . בהתחלה עבדתי בתור עובד כללי ולאחר מכן בעיבוד מתכות. הידע שלי בשפת יידיש מאוד עזר לי בעבודה ,מפעללעבוד ב

  . ואף השתתפתי במלחמת לבנון הראשונה. שנה 17 - 50תי עד גיל יסתי למערך המילואים בו שירגו 1976בשנת 

גיל וד במפעל אלביט שבו לבסוף עבדתי עד ם התחלתי לעבינתייאני ב. ילדיי למדו וקיבלו תואר בהשכלה גבוהה שניהם

  . שנים 5וכעת בני עובד שם כבר . שנה 40 - הפנסיה 

בנוסף אני פעיל בעבודות התנדבות , נכדים שאני מאוד אוהב לבלות איתם 4יש לי , בפנסיה כהיום אני כמובן מתעסק עם נכדיי

  .וגם מנהל המוזיאון ליהודי ניצולי שואה בכרמיאל ,רגון ילדי הגטאות ומחנות השמדה בכרמיאלאני יושב ראש א, שונות
  

  מאיה אבניצקי: ראיון

  2013אפריל , כרמיאל


