
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתהאיש לסיפור. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  ינצר'לוצ :שם משפחה

  

  יעקב :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  ינצר'לוצ  :איתו נולדתישם משפחה 

  
 Lotzinzr בלועזית

  יעקב :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Jacob בלועזית
                                          

:                     מין

 זכר
   :לידהשנת 

7/2/1942 
  בשקיריה –סטרליטומק : לידהעיר 

  
 - Strlitomk בלועזית

Bashkortostan 
                                           

  סיביר -ברית המועצות  :ארץ לידה

 

  זמה :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  חנה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                   אודסה  :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

 Odessa בלועזית
 

  אוקראינה  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון ,יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

 
  

  סיביר -ברית המועצות :מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  

  בלועזית
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                                             

 :  תאריך השחרור
 
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ממתי עד מתיציין , במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

 
1978 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

 
  



 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
 ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

  

הייתי . לאחר שאמא ואבא נמלטו מאודסה לאוקראינה בגלל רדיפות הגרמנים ,אני נולדתי בדיוק בתקופת המלחמה
מקום שנקרא בשקיריה בחבל ב 1942שנת בלסיביר שם היא ילדה אותי  כשהיא הייתה בדרך עוד בבטן של אמא

והוא נפטר באודסה  25/05/1938 – ב  ארבע שנים לפניי שנולדנוסף היה לי אח  .בעיר שנקראת סטרליטומאק, סיביר
  .גרנו בתקופת המלחמהשם 

מהחלב מא נתנה לכל התינוקות שם לאכול א .היו גרנו במקום שהוא כמו בית אימוץ איפה שכל התינוקות ללא הורים
הייתי עדיין ילד קטן  .ועד היום אני סובל מזה מאוד פוליו, בבית האימוץ קיבלתי שיתוק ילדיםשם . שהיה לה בשבילי

  .במלחמה ככה שלא זוכר הרבה מהפצצות ונושא המלחמה
לא  .המשכתי ולמדתי טכנאי אינסטלציה ולאחר מכן בגרות מלאהתעודת למדתי בבית ספר וגם הוצאתי במשך השנים 

   . הייתי חבר בארגון כלשהו
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

 ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, הביתההשחרור וחזרתך (
  

ה קיה ומשם ברכבת נוספת עד לאוסטריכוסלוב'הגענו ברכבת עד לצ – עלינו לארץ ישראל  1978בערך בשנת  36בגיל 
 במולדוביה התחתנתי .ומשם במטוס לארץ ישראל בסיוע של ארגון הצלב האדום. אני זוכר ששם חגגנו את חג פסח

  .ילדים זיווה ואלכסנדר כיום מתגוררים בפתח תקווה ובקצרין 2ונולדו לי עם אידה פישמן 
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

 ):לדורות הבאים
  

שתי מאשתי בשנת התגר .קיבלתי דירה קטנה בתל אביבו ללמוד עברית אולפןומשם הגעתי ל 36הגעתי לארץ בגיל 
  .בקריית מוצקיןלבדי ועברתי לגור  1983

עברתי לגור באילת  .ועבדתי בבית איכילוב עד שיצאתי לפנסיה טכנאי אינסטלציהבתעודה שלמדתי כבארץ הכירו 
  .זוג ומטופל בבית הקשיש בשיכון גחי עם בת וכיום אני ומשם הגעתי לטבריה 

  
 

  


