
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                              

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  וילנר :שם משפחה

  

  סרגיי :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

         וילנר :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Willner בלועזית
                                              

 :שם נעורים

 Sergey בלועזית                                                       סרגיי   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין

 נ/  ז   
 :לידה תאריך

31.12.1923  

   טרנופול, כפר קושילובצה  ): מחוז, ישוב( מקום לידה

                                                              

 Koschilovtza בלועזית
Tarnopol 

                                                           

  פולין :ארץ לידה

 

  בלה :נעורים של האם שם פרטי ושם  משה :של האב שם פרטי
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                      טרנופול, קושילובצה:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   
 Koschilovtza      בלועזית

Tarnopol                                     
  פולין :ארץ המגורים

  
 

   :המלחמהמקצוע לפני  גימנסיה: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

  אוקראינה, מחוז טרנופול, נובקה'רוז ,טלוסטה, קושילובצה   ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
     עיר טלוסטה, כפר קושילובצה  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

      באוקראינה, מחוז טרנופול, נובקה'רוז?  אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                                   באוקראינה, נובקה במחוז טרנופול'רוז:    מקום  השחרור

 
 12.7.1944:  תאריך השחרור

  צבא אדום ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת ?שם המחנה? במחנה עקוריםהאם שהית 

  
  

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1990 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
רתקוב 'כיתות בכפר סמוך צפובצה ושבע כיתות בעיר צ 4למדתי . נולדתי במשפחת איכרים יהודים בכפר ליד קושילובצה

ך "תנ, לימדתי ילדים קטנים ממני מתמטיקה . בזמן הלימודים בגימנסיה הייתי מלמד במשפחות יהודיות. בגימנסיה היהודית
עם הבהמות וכן בעבודות משק , בזמן החופשה חזרתי הביתה ועזרתי לאבא בעבודות השדה. תי להם לבצע שיעורי ביתועזר

  . הבית

  
  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/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/נוער תנועות/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

הלאומנים האוקראינים בלילה . וכמה ימים לאחר מכן נכנסו חיילים הונגרים, חזרתי הביתה 1941ליוני  27בתחילת המלחמה ב

בסוף חודש יולי זרקו את כולנו מביתנו . והרגו אותם, )מצד אבי(ביניהם סבא וסבתא שלי , יהודים 12מהכפר שלנו אספו 
אחרי סיום עבודות החקלאות המשטרה . עבדנו בשביל הגרמנים בכדי לבנות להם מוצר חקלאי לחיל שלהם. ואוכלסנו בצריף 

את הגברים והנשים הבריאים  1943בחודש אפריל . משם נשלחנו למחנה ריכוז, הקרובה טלוסטההובילה אותנו לגטו בעיר 

אלה שנשארו בגטו נורו ונקברו בבור עם אלפי . ועשינו עבודות דומות לעבודות שעשינו במחנה הקודם, הובילו למחנות עבודה
ניבק הרגו את כל האנשים 'בשדה במחנה רוזאחרי סיום העבודות  1943בספטמבר . וביניהם אמא שלי וסבתא, אנשים יחד

במשך . כך נשארתי בחיים יחד עם אבי. נשארו בחיים רק אלה שהספיקו לברוח בערב שלפני, איש בערך 2500 - שהיו שם 
לאחר שבועיים קראו לי לצבא האדום ולחמתי עד . עד שהגיעו לאזור חיילי הצבא האדום, כמה חודשים התחבאנו אצל איכרים

  .נפגעתי שלוש פעמים. מהסוף המלח

  

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

  .את השירות סיימתי בדרגת רב סרן כסגן מפקד גדוד. הייתי בצבא 1962ועד , סיימתי אולפן קצינים 1948בשנת 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
, העלייה הייתה נורמלית. אשתו ושתי בנותיו –עם אשתי ובני הבכור בוריס עם משפחתו , 20.11.1990עליתי ארצה בתאריך 

קיבלתי עבודה באחת החברות ברמת . עליתי ארצה בגיל שבעים ושבע. נסיעהמ לא היו שום בעיות נגד ה"מצד ממשלת בריה
לצערי אני . ל ולומדות במכללות"הבנות שלו כבר סיימו את השירות בצה. אשתי וגם בני עם משפחתו גרים בלוד, עכשיו אני. גן

  .לא משתתף בפעילות ציבורית בגלל מחלת אשתי
  
  
  

  2011פברואר . לוד
  

  אלינה נאור: עריכה
  

 


