
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים 

 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
   מיור:שם פרטי  בסקי' מלצ:שם משפחה

  תקופת השואהפרטים אישיים לפני וב                                  
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

   בלועזיתשם משפחה                                                             
 MELZEBSKI                                       |בסקי'מלצ:  לפני המלחמה

 בסקי מיור'לצ מ:שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי                                                                 
 29/12/1922 :לידה נ /    ז MAUR                                     |מיור:    לפני המלחמה

   בלועזית                                מקום לידה                               
 KRIMENSOCH                                           | קרמינושך):מחוז, ישוב(

  אוקראינה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  סוניה בלאנק:נעורים של האם  רובין:של האב

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

  בלועזית                               לפני המלחמהמקום מגורים קבוע   ארץ מקום
  אוקראינה:המגורים KRIMENSOCH                                         |קרמינושך):   מחוז, ישוב(

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני 
 : המלחמה . כיתות10סיימתי : לפני המלחמה

  מקומות מגורים בזמן מלחמה                                                                                 
                                                                         ..בפרונט, הייתי במלחמה):    ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                                                        ?                               אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                                      

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                          השחרורמקום  
 

 השחרור תאריך 
 כי עד 1947השתחררתי ב
 אז הייתי בצבא

  האם שהית במחנה 
 ?איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
 ?)ציין מקום(השחרור 

שם שהיינו לילה ומשם הגענו ,  עצרנו בבורחסמחנות/מקומות
  .לישראל

  :בדרך לארץ

  שנת
 1990:העליה

  שם 
 :האנייה



  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: נקודות להתייחסות(
  

אחי הגדול רב חייו היה בצבא ולכן .  אבא שלי עבד במפעל לירקות ואמי היתה עקרת בית.משלנופרטי גרנו בבית , לפני המלחמה
, היו לנו שכנים יהודים. התעמלות קרקעבהייתי מתאמן  .  כיתות10שם למדתי , וקראיניהייתי בבית ספר א. לא גר איתנו בבית
  .עם כולם היינו ביחסים טובים, אוקראינים ורוסים

נסגרו בתי , לאחר חצי שנה.  לכן העבירו אותי לבית ספר אוקראיני,בית ספר יהודי אך בכיתי ולא רציתי ללכתמדתי בתחילה ל
  .בגלל שאנחנו יהודים, היו אנשים שהיו טובים כלפינו והיו כאלה שלא. טישמיותהספר היהודים בגלל האנ

  
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: נקודות להתייחסות(

השחרור וחזרה , לחימה/התנגדות/ בבריחההשתתפות, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ותפקידים ביודנראט
אווקואציה /פינוי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם; הביתה

   :)מ"למרכז ברה
מגוייס בדיוק  הייתי כבר , כשהתחילה המלחמה. כיתות עליו ללכת לצבא10כי יצא חוק שמי שמסיים ,  לקחו אותי לצבא1940ב
 עד 1940שם הייתי משנת . קליניסוקיה וולחובסקי ואוקראיניסקי השני, לקחו אותי ישר לפרונט בצפנדסיילכן  .סימתי קורסי

  . וחצי שנים בצבא6שיררתי , במקום שאני ישרת שנתיים וחצי. שם תפקדתי כטכנאי מטוסים, 1947
 .וחלק אני לא יודע היכן הם עד היום,מתוהיו לי דודים רבים שבזמן המלחמה נעלמו ולאחר המלחמה גיליתי שחלקם 

  
  

  

  לאחר המלחמה ולפני העליה לארץי על קורותיך /נא ספר
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(

 בקייב והתחילו החליטו לעבור לגורהוריי , קרמינושך ראיתי שהכל הרוסל כשהגעתי הביתה לאחר המלחמה ,1947השתחחרתי ב
 שם .הם ברחו מקרימינושך לקייב בזמן המלחמה,  אימי ואבי- להוריי,  נסעתי לקייב.ללא רכוש ואני יחד איתםאת החיים מחדש 

  .  שכנים באותה הקומה25חיינו יחד עם 
כשהתחתנו בשנת . הכרתי את אישתי, כשעבדתי בתיקון גז. גם עבדתי בתור מתקן מכוניות, שם חתכתי עיתונים,עבדתי בעיתונות

שם היינו גרים ארבעתינו עד . באותו החדר,  בניישנישם נולדו . גרנו יחד עם הוריי בחדר אחד שנתנו לנו, 29תי בן אני היי, 1951
  .שלוש בניםכבר אז היו לי , ילדיי הלכו שם לבית ספר, אשתי עבדה כמורה.  חדרים3שקיבלנו דירת 

  
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
דורות המשך , משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, ירות צבאיש, תעסוקה, לימודים: נקודות להתייחסות(

  ):'וכו
 גרנו בדירה שכורה בקרית .ב" בנים שגרים בארה2 יש לי .וול הגיע חודש לפנינד הבן הג, אני ואשתי עלינו לארץ1990שנת ב

  . את הדירה שבה אנו נמצא כיוםנינועד שק אתא
 4יש לי . כי הייתה מורה לרוסית ולא ידעה עברית, כאן, גם אישתי לא עבדה. עבדתיהייתי כבר פנסיונר ולכן לא , כשהגעתי לארץ

קורא עיתון ופותר , כ אני בבית" בדר.בני הגדול שהיה גר בישראל נפטר לפני כשנה ו1999אשתי נפטרה בשנת .  נינים4נכדים ו
  .תשחצים

 


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



