
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   יעקב:שם פרטי   ברלינסקי:שם משפחה

  בתקופתההשואה ופרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
                                             |ברלינסקי:    המלחמה או בתקופתה

 :וריםשם נע

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 14.2.1927: לידה נ / ז                                                 |ינקו, יעקב:   המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                                     מקום לידה                          
 |):                                                              מחוז, ישוב(

  רומניה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  ברניה:נעורים של האם  שלמה:של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

 |):                                                   מחוז, ישוב(

  רומניה:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :  או בתנועה:                                   המלחמה בית ספר יסודי: מהלפני המלח

  מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                                 
                                                                           רומניה ): ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                                    אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                      מוגילב, יניץ'לוצ, קופייקה, טרסניסקי  
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                    אוקראינה:       מקום  השחרור
 

 1945תאריך השחרור  

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

   קפריסין:בדרך לארץ
  

  שנת
 1947: העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

  מולדת ישראל)בדרך הים

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


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

  . לאחות קראו בת שבע ולאח אפרים. היו לי אח ואחות. נולדתי בעיירה ברומניה. שמי יעקב ברלינסקי
  .אבי שלמה היה חייט ואמי ברניה עסקה בתפירת בגדים. אדמת נפטרה אחותי מ14בהיותי בן 

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/אם אדםה ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
מ לכיוון " ק30הלכנו ברגל עד דורוחוי . אמרו לנו לקחת מה שאפשר. יום אחד הוחלט לגרש את היהודים לכיוון אוקראינה

עלינו . אמי ואחי, נשארנו אני. את אבי לקחו לעבודה לפני הגירוש. אחר מכן גורשנו גם משםהיינו בדורוחוי חודשיים ול. אוקראינה
הכניסו אותנו לסירות והעבירו , הגרמנים הורידו אותנו בכח מהרכבת. ממש עמדנו אחד על השני,  איש באותו קרון45היו , לרכבת

וכשחזרנו , אחי ואני הלכנו לחפש אוכל במשך ארבעה ימים! גנאלצנו לאכול של! לא היה מה לאכול בכלל. אותנו בנהר לאוקראינה
הוא . גוי אחד חשב שאני גוי ועזר לי, כשהלכנו מעיר לעיר לחפש אוכל. היא מתה עקב הצער על חסרונינו. אמי הייתה כבר מתה
  .ובות כדי לקבל אוכלאחי ואני נהגנו לשיר ולרקוד ברח. כשהגרמנים גילו על כך הם הכניסו לי מכות. נתן לי בגדים ואוכל

, כשאמרתי שאני לא יכול בגלל הרעב, הילדים הגויים ביקשו ממני לרקוד. ויצאתי לבד לחפש אוכל, יום אחד אחי הרגיש לא טוב
  .הם השכיבו אותי על הרצפה והכניסו לי חול ואבנים לפה

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, חזרה הביתההשחרור ו: ציוני דרך(

. ביקשתי מהרוסים מדים כמו שלהם כדי שאוכל להצטרף ללחימה בגרמנים.  הרוסים הגיעו כדי לשחרר אותנו מהגטו1945בשנת 
 שמי שמנסה לחזור שמענו. אבל לא לביתנו, חזרנו איתו לרומניה. אחי ואני הלכנו לשיירה שבאה לקראתנו ומצאנו בה את אבינו

  .הדיירים החדשים הורגים אותו, לבית שלו
  .שיצאה לכיוון הארץ" כנסת ישראל"ואכן הצטרפנו לאוניית , רצינו לעלות לארץ ישראל

. והתחיל קרב בינינו, אנחנו זרקנו עליהם סרדינים. הגיעו שתי משחתות אנגליות ואמרו לנו לעבור אליהם, כשהגענו ליד חיפה
  . במשך שנה-1947שם היינו עד שנת , הם החזירו את האוניה שלנו לקפריסין. לו לירות עלינו והרגו מספר אנשיםהאנגלים התחי

אני ואחי אמרנו שלא . ולא אפשרו לנו כיוון שאבי היה זקן ולא היה צורך בו, לאחר שהותינו בקפריסין רצינו לעלות עדיין לארץ
  . נעלה לארץ בלעדיו

  .52בסופו של דבר התנדבנו לגבעתי גדוד . אבל לא הסכימו לגייס אותנו לצבא, עם אבינולבסוף אישרו לנו לעלות 
  

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

מלחמת סיני ומלחמת יום , מלחמת ששת הימים, מת השחרורמלח: השתתפתי במספר מלחמות. כשעלינו לארץ הגענו לראשון לציון
. התחתנו ועברנו לגור יחד ברחובות. לאביה הייתה מאפיה באותה עיר, הכרתי את אישתי שושנה שהתגוררה ברחובות .כיפור

  .לאחר מכן הייתי נהג באגד ולאחר מכן נהג במאפיה של חמי. תקופה מחיי הייתי נהג של יעקב פולופ
  . שלוש בנות ובן-ארבעה ילדיםנולדו לנו 

  .ואחרי תקופה של יותר מעשרים שנה גם אחי נפטר. 1980אבי נפטר בשנת 
  

 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
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