
 

  "ְ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

  ניקוב'שליאפוצ :שם משפחה

  

  מיכאל :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

                                  ניקוב'שליאפוצ :המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
Shliapochenikov                 

  :שם נעורים
 

                   מיכאל :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

                                                            

   בלועזית
Michael                                               

:                     מין

  זכר

   :לידה תאריך

04/09/1929 
                                                וולינסקי-נובוהרד ):מחוז, ישוב( מקום לידה

                                                              

   בלועזית
Novograd Volinski                                                           

  אוקראינה :ארץ לידה

 
  :של האב שם פרטי

  

  בלה :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

  
בלה  :של האישה שם נעורים

   רוידבלט
                                                  וולינסקי-נובוהרד: מלחמה לפני ה מקום מגורים קבוע

                   

   בלועזית
Novograd Volinski                                                           

  :ארץ המגורים

  
 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

                                                        סמרקנג, אוזבקיסטן): ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                                                                                        סמרקנג, אוזבקיסטן: קום  השחרורמ
 

    1945 :תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

  אוקראינה ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

   :עליה שנת
 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /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/ודנראטבי
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
הלכתי לגן ובית . אחים וגרנו בעוני ובצניעות בבית עם חדר אחד 4היו לי . קי שבאוקראינהוולינס- בנובוהרד 1929נולדתי בשנת 

  .ורכשתי לי חברים רבים' הספר עד כיתה ב
. אמי ושלושת אחי גירשו לאוזבקיסטןאת , אותי, את אבי ואחי גייסו לצבא. לאחר תחילת המלחמה גירשו את כולנו על סוסים

העבודה הייתה קשה מאוד וגם החיים . באוזבקיסטן אמי עבדה בחווה ולא היה לנו מה לאכול אז נאלצנו לאסוף אוכל מהזבל

  .אחד מאחי מת מרעב  ואחי שנשלח למלחמה נהרג גם כן 1943בשנת . באותה תקופה

  

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

שם חזרתי לבית הספר וסיימתי , וולינסקי שבאוקראינה-חזרנו לנובוהרד. 16הייתי בן , כאשר הסתיימה המלחמה 1945בשנת 
התחתנתי ושנה לאחר מכן  1960בשנת . בסיומם המשכתי ללימודי אלקטרוניקה במוסד להשכלה גבוהה. שנות לימוד 10

  .באותם ימים עבדתי בקייב כמנהל מפעל. נולדה בתי

שם אנחנו גרים עד היום חיים טובים , רנו לדירה באשדודעב 1993-ב. עלינו מקייב לישראל ועברנו לגור ברמת גן 1991בשנת 
  .ומאושרים עם בתי ונכדיי

  

  

  פבל פלוטוב: ראיון

  2009אוקטובר , אשדוד


