
 

  "ְ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

  זאבארי :שם משפחה
  

  ינקל יוסף :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

  בלועזית         :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 

             ZEVARI                                                       זאבארי  
   :שם נעורים

:       מין                 ינקל יוסף :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית
       YANKEL JOSEF     ז  

  1922 :לידה ריךתא

  אוקראינה :ארץ לידה    ): מחוז, ישוב( מקום לידה  בלועזית
              OSTROG                                             אוסטרוק                        

  יצחק :של האב שם פרטי  לי מרים מריאנהק :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   :ארץ המגורים                          בלועזית 
 

VILNIUS 
  ווילנה                   

 פולין
 : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

  "אגודה"                                 
   ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                       
                                                                           

  . שבסיןבשנחאיגטו ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

  סין:         מקום  השחרור
 

 1945:  תאריך השחרור

 ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  ב"ארה, ניו יורק

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1985 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  
  

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


 

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

  .אבי היה שוחט ואמי היתה עקרת בית.  ארבעה בנים וארבע בנות באוסטרק שבפולין,נולדתי כבן שני למשפחה עם שמונה ילדים
נסעתי , 15כשהייתי בן , 1937בשנת  ."אגודה"נוער ההשתייכתי לתנועת ו, נה בצהרייםס פולני בבקרים ובישיבה קט"למדתי בבי

  . בווילנה"מיר"ללמוד בישיבת 
משפחתי מלבד אמי שהגיעה בני  אף אחד מ יותרוכך יצא שלא ראיתי, לא נסעתי לבקר את הוריי בשל העלויות הגבוהות של הנסיעה

   . לפני שהישיבה נסעה ליפןומעט ,הנאצים כבשו את פוליןלבקר אותי לאחר ש
  

  המלחמה י על קורותיך בזמן /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, 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 

  .י ודודיי אחי,י  הורי- את כל בני משפחתי הנאצים הרגו 
אך היפנים הכריחו אותנו לעזוב וגירשו אותנו , בשנה זו הישיבה נסעה ליפן. ווילנה תחת שליטה רוסיתישיבה ב הייתי ב1939-ב

  .לסין כי חשדו בנו שאנחנו מרגלים
, אך כיוון שהישיבה היתה מחוץ לגטו קיבלנו אישורים של שהייה מחוץ לגטו כדי שנוכל ללמוד, ך גטוכשהגענו לסין שמו אותנו בתו

 הנהלים הוקשחו וכבר לא הותר לנו  ואזהאמריקאים נכנסו למלחמה כך היה עד ש.ובנוסף נאלצנו להסתובב עם סממן יהודי צהוב
  .לצאת מהגטו

   .אוניה ולהטביע אותנו בים אך הוזהרנו ברגע האחרון ולא עלינו על האוניה להעלות את כל הישיבה על  תוכניתנאציםלתה יהי
אני .  בנוסף היו הרבה מחלות נפש ודיכאונות. ולכן הרבה תלמידים מתו במהלך המלחמה מזוןולא היה מספיק היו הרבה מחלות
  .ת חוליםהייתי מתנדב בבי

  

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

  .ב ושם היא נמצאת עד היום"ארהניו יורק שב לנסעתי עם הישיבהלאחר המלחמה 

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

ז לאחר העלייה נשארנו אצל הילדים וא.  עליתי עם אשתי לאחר שהילדים גדלו ואחת מבנותינו עלתה עם משפחתה1985בשנת 
  .עברנו לביתינו הנוכחי בסנהדריה שבירושלים

  .לא היינו מסתדרים בארץ לולא העזרה מהילדים שלנו בעיקר בגלל בעיית השפה
  . ולומד בבית תורההולך להתפלל בבית הכנסת ,אני סובל מעיוורון ונעזר באשתי רבות

  

 


	                                             "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



