
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  מרדכי :שם משפחה

  

  יוסף אריה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

         פורטנוי :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  

 Portnoi בלועזית
       

  :שם נעורים
 

  לאוניד :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

  

 Leonid בלועזית
        

:                     מין

 נ/  ז   
 :לידה תאריך

16.10.1936  
  

  אודסה  ):מחוז, ישוב( מקום לידה
  

       Odessa   בלועזית
 

  אוקראינה :ארץ לידה
 

  שמוליק :של האב שם פרטי
  

  ברטה לבובנה נוסיק :שם פרטי ושם נעורים של האם
  

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                        אודסה:  לפני המלחמה  מגורים קבוע

  
 Odessa בלועזית

       
  אוקראינה :ארץ המגורים

 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 
   :המלחמהמקצוע לפני 

                                 
  :  או בתנועה חבר בארגון

  

  ניקולייבסק ברוסיה  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                                    ניקולייבסק:    מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

  1989 :עליה שנת
 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  
  
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, שפחהמ: ציוני דרך(
, איציק ולייבין, שני סביי. אבי היה שען ואמי הייתה מנהלת חשבונות. להוריי שמוליק וברטה, בעיר אודסה 1936נולדתי בשנת 

  .עסקו בסריגת חבלים למחייתם
  

  קורותיך בזמן המלחמה  י על/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; להצלתך באופן משמעותיסייע 

והשתייך , שרצח לא מעט יהודים, התגורר אז בעיר שוטר בשם גלצק. עם הוריי באודסה ,ילד בן חמש בתחילת המלחמה הייתי
אך , יער גם אני ומשפחתי נשלחנו לאותו. בור ההריגה היה ביער ).כמו באבי יאר(לקבוצת אנשים שהובילה אנשים לבור הריגה 

ובכל זאת אותו , שהנאצים עלולים לנקום בו על כך, אחי הזהיר אותו. וכך הציל אותי ממוות –גלצק הוציא אותי מתור האנשים 
ואשתו , לשוטר לא היו ילדים. בעיר ניקולייבסק, הוא החביא אותי תחת מעילו הארוך ולקח אותי אליו הביתה. השוטר הציל אותי

אך לא היו , השוטר ואשתו דאגו לכל צרכיי. את החגים העברתי לבדי, הסתתרתי עד סוף המלחמהשם . הייתה פועלת פשוטה

  .לי חברים והייתי לבדי
  

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

   .על ידי פרסום סיפורי האישי בעיתון, ני להעיד שהציל אותיאחרי המלחמה השוטר ביקש ממ
, התחלתי לימודיי בבית הספר. ואז באה קרובת משפחה ולקחה אותי אליה לאודסה, נשארתי בבית השוטר תקופה מסוימת

  .המשכתי לעבוד במקצוע ואחרי הצבא, במהלך השירות הוכשרתי כמכונאי. ולאחר מכן התגייסתי לצבא
  .לדו לי שישה ילדיםהתחתנתי ונו

  

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

  .עבדתי כמנקה רחובות עד הפנסיה. והשתקעתי בעיר כרמיאל 1989עליתי ארצה בשנת 

  
  
  

  
  זוסים קוטיק: ראיון

  כרמיאל, 2012ספטמבר 
  

  יעל חיות: עריכה
  

 


