
  

  "ְ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 , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

  .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

  

  
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   אירוין יצחק:שם פרטי   סימקוביץ:שם משפחה

  השואה ובתקופתהפני פרטים אישיים ל                                  
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
  Simkovic       |                           סימקוביץ:   המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
  25.5.1922 :לידה נ / ז     Izak      |                                 אייזיק:  המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                                        מקום לידה                       
  Vishne Chabeny     |                                 בני' צ-וישנה):       מחוז, ישוב(

   סלובקיה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 )גיטל( גיזל :נעורים של האם  יוסף:של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  של האישה ):  נשואה לפני המלחמה/יתה נשו/אם היה(

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

  Verky Berezny                    |                    ורקי ברזני ):מחוז, ישוב(

  כוסלובקיה' צ:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  השומר הצעיר:     או בתנועה                    מכניקה: המלחמה  17 עד גיל בית ספר:לפני המלחמה

                             מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                      
 ורקי ברזני ): ארץ, מחוז, ישוב(

  ?                                                                                    אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                        

  6/4מחנה עבודה  ?אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                        

  וורט'לא רחוק מאוז: מקום  השחרור
 

תאריך השחרור  
10.1944 

  חזרת לאחר /לאן עברת  האם שהית במחנה 
 Voy Hann?)ציין מקום(השחרור   ברחתי ממחנה פליטים?שם המחנה? עקורים
  מחנות/מקומות

  :בדרך לארץ
  

  שנת
 1985 :העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

 )בדרך הים

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


  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

אבי ניהל את הסחורות בשוק מבחינת .  אלף תושבים נוצרים60בעירנו היו . פוליטיקאי, אבי היה סגן העיר. היו לי אח ואחות
  . חוקיות ותעודות לבעלי החיים והתבואה

 חלק מהתבואה חילקנו בחינם לתושבים יהודים .היינו חולבים את הבקר והצאן ומכינים גבינות וחלב. צאן ופרות, היו לנו שדות
  .שלא היה להם

בעיר היו בערך מאתיים . היו הרבה בתי כנסת ומצב היהודים היה טוב. בנוסף למדתי בחדר,  נוצרי-הייתי הולך לבית ספר ציבורי
  . משפחות של יהודים

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, נות וצעדות מוותמח, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
לקחו את כל הנכסים . הם פעלו בשיתוף עם הגרמנים וגרמו לנזק בקהילה היהודית. כוסלובקיה' ההונגרים כבשו את צ1939בשנת 

בתוך שלוש שנים לקחו את כל המשפחה . לקחו, כולל את חיות המשק, גם את הרכוש של משפחתי. היהודיים ונתנו לאנשים אחרים
  .שלי ואת כל היהודים מהעיר לגטו

לאחר מכן לקחו אותנו . ברומניה עבדנו בבנייה של שדה תעופה במשך חצי שנה.  הלכו למחנה עבודה20-25ילאים כל הבחורים בג
  .חלק מהיהודים מתו בקור בעבודה זו. שם עזרנו לגרמנים לבנות בקתות בשלג, לגבול פולין להרים

  .ככל שהרוסים התקרבו כך הגרמנים העבירו אותנו ממקום למקום
שממנו גם , פגשתי איש הונגרי שהחביא אותי עד שהרוסים באו ולקחו אותי למקום מסוים.  ממחנה העבודה ברחתי1944בשנת 
ניסיתי לראות אם מישהו . ולכן ברחתי אל בריינזי ברגל, הרוסים רצו להרוג כל מי שעבד עם הגרמנים או ההונגרים. ברחתי

הכריחו אותי ללבוש מדים , כים תפסו אותי'הצ. לא חזרו יהודיםוגם לשם , משם הלכתי למקום הולדתי. מהמשפחה חזר והגיע לשם
  .ולהיות בצבא עד סוף המלחמה

  

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

  .שם פגשתי את ליביה והתחתנו. ם הגעתי לפראג לקבוצת כח עבודה של חיילי1945בשנת 
  .אחרי זה עבדתי כמכונאי עד נסיעתי לארצות הברית.  הייתי בצבא1946עד ינואר . בגלל שהייתי שייך לצבא קיבלתי דירה בפראג

  .1985חייתי בניו יורק עד שנת 
  

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

  . עלינו לארץ כבר עם פנסיה1985בשנת 
  .שניים רופאים ואחד עורך דין: לי ולאשתי יש שלושה בנים. מאז עלייתי לארץ אני חי בראשון לציון
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
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