
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שפילקו :שם משפחה
  

   גלינה:שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

       פיאסטרו   :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Piastro בלועזית
                                                                                   

 :שם נעורים

:       מין                     גלינה   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Galina בלועזית
נ/    ז                                       

 9.1.1939 :לידה תאריך

  י במחוז קרים'קורצ   ): מחוז, ישוב( מקום לידה Korchi בלועזית   אוקראינה:ארץ לידה
                                                                                                   

   מארק פיאסטרו:של האב שם פרטי   רוזה קניבלוצקיה:ים של האםשם פרטי ושם נעור
 

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

                                 י'קורצ:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע            Korchi     בלועזית   אוקראינה:ארץ המגורים

                     
 

 : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

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

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

                                :                                         מקום  השחרור
 

 :  תאריך השחרור

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1998 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  
  

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


 

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

  .הייתי בת שנתיים
  

  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 

אבל אלה היו אנשים מהכפרים ולא , שכל הזמן חילצו אנשים מהכיבו. 12.5.1942-י מ'הגרמנים נכנסו והיינו תחת כיבוש בעיר קורצ
לעיר ,  הוציאו אותנו לקזחסטן1942במאי . שהסגיר יהודים לגרמנים, מרגל, היה שם בוגד. אנחנו לא יכולנו לצאת משם. מהעיר

  . דרך הרבה מאוד ערים, הדרך הייתה ארוכה מאוד. פטרופבלובסק
  .אבי עבד בבית חולים ונפצע שם בזמן מלחמה

  .י'תי הוצאו להורג בכיכר העיר קורצסבתי ודוד, סבי
  . היה שם רעב גדול והיה קשה, גרנו בפטרופבלובסק

  

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

אז נסענו . 1949חיינו שם עד שנת .  נתנו לנו חדר אחד לחמש נפשות.י וגילינו שהדירה שלנו נתפסה' לקורצ1945חזרנו בשנת 
  .אבי עבד בבית חולים צבאי. יה'למחוז זפורוז

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  .2008ד שהגענו להוסטל בשנת החלפנו שלושה חדרים ע, הגענו לאשדוד

  

 


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



