
 

  "ְ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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  פיוטר  יאלוניצקי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Yalonetsky   יאלוניצקי  
:       מין   :לידה תאריך  :ההמלחמה או בתקופת שם פרטי לפני   בלועזית

      Pyoter 1935 נ / ז     פיוטר  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Derebczyn אוקראינה  ין'דרבצ 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  יבגניה שפיגלמן  מיכאל
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/היהאם ( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Derebczyn  אוקראינה  ין'דרבצ 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

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

 ין'דרבצ
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  1944מרץ  - 1941אוגוסט ין 'דרבצ
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 4.1944 ין'דרבצ

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
   

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1995   
  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  מלחמה י על קורותיך לפני ה/נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

ה כלכלית לא היה חסר לנו נמבחי .היינו מגדלים דבורים, היה לנו בית קטן משלנו וגן. הוריי היו מורים. הייתה לי ילדות טובה
  . גדלתי עם אחי הצעיר ואחותי הגדולה .דבר

  
  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/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
יה תחת פיקוח זה לא היה גטו סגור והוא ה. לאזור אחד אוקראינים ויהודים יחד, מה ריכזו את כל תושבי המקוםחלעם פרוץ המ

אך אף אחד לא , חיינו בצפיפות.  משפחות3אספנו אלינו עוד . יתאני ומשפחתי נשארנו לגור בבומה חלאבי גויס למ. רומני
  .לנו לגדל תפוחי אדמה וזה מה שהיינו אוכליםואבל בגלל הגינה שהייתה לנו יכ, היה עוני רב. התלונן
  . כמעט ולא הייתה אלימות, בסך הכל אפשר לומר שהם התנהגו אלינו יפה. האזור שלנו היה תחת שליטה רומנית, כאמור

לא היו לנו . טיפלתי בבקר, עבדתי בקולחוז. אך לא הייתה לי ברירה אלא לצאת לעבוד כדי לעזור קצת למשפחה, 7יתי בן הי
  .סבלתי מברונכיטיס במשך כל שנות המלחמהובגדים 

, 1944יל כך חיינו עד אפר. למקרה ויהיה צורך לברוח, כל הזמן היינו במצב היכון. הרומנים היו יוצאים מהכפר וחוזרים חזרה
  .לאחר מכן הגיע הצבא האדום ושיחרר את האזור שלנו

  

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

היינו הולכים . שהיו מחלקים לנוהיינו מקבלים אוכל לפי כרטיסים .  ורעבסמה החלו שנים קשות מאד של הרחבתום המל
  .'כך שעליתי ישר לכיתה ב,  ולספור בבית בזמן המלחמהואאחותי לימדה אותי לקר .ס יחפים כי לא היו נעליים"לביה
התחתנתי ונולדו ' 60 בשנת  .נשארתי לגור שם אחרי הלימודים. י לימודים אקדמים בטכניון בקייב במקצוע מהנדס בנייןתסיימ
ואני הגעתי , כדי לטפל בנכדים שנולדו בארץ' 93-אשתי עזבה ב', 90-ו ראשונים לארץ בתחילת שנות הלילדיי ע . ילדים2לנו 

  .'95בעקבותיה בשנת 
  

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

  .אני מאד מרוצה מחיי בארץ . נכדיםארבעהיש לי . העיסוק העיקרי שלי הוא טיפול בנכדייו פנסיונר  אני.'95עליתי בשנת 
  
  

  ניה ברליאנד'ג: ראיון
   2012יוני . חיפה

  
  קרן אלמוג: עריכה
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	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



