
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. 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

  שטרק :שם משפחה

  

  יהודה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, עת אלייךבמידה והשאלה אינה נוג                                  

                                             Sterk בלועזית           שטרק: איתו נולדתישם משפחה 
 

  וויקו :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Voiko בלועזית
                                          

:                     מין

 זכר
   :לידהשנת 

4/4/1929 
   זאגרב: עיר לידה

  

      Zagreb בלועזית

                                           

  יוגוסלביה :ארץ לידה

 
  ולדימיר :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  לינה יאלינק :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    זאגרב: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  Zagreb בלועזית

 
  יוגוסלביה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

 יסודי

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  
  תלמיד

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

  

     זאגרב :מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, ו מחנה ריכוזבמידה והיית במחנה עבודה א

   

  בלועזית
  

                                                                  זאגרב  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  6/1945:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )ואיטליהגרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

 
1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  רדניק



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

 .1941עד למותו ממחלה בחודש אפריל  ,ריכל מפורסםאבא אד, ילד להורים עמידים ברמה אקדמיתחיים רגילים של היו לי 

, בתקופה שקדמה לכיבוש .במקביל החל כיבוש הגרמנים ומיד לאחר מכן נוסדה מדינת קרואטיה הפשיסטית ורדיפות היהודים

  .גדלתי כילד נורמטיבי וקיבלתי השכלה של בית ספר יסודי 1929ד שנת יכיל

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, רושגי(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

אובדן , ה של המצב הכלכליהחלה במשפחתי התדרדרות תלול 1941הגרמנים בחודש אפריל  דייל עם כיבוש עיר הולדתי ע

בחמש שנות קיומה של מדינת קרואטיה  .הקמתו של משטר פשיסטי עצמאי של מדינת קרואטיה לפי התכתיב הגרמני עקב ,רכוש

הפשיסטית החל הסבל הנפשי בנוסף לעובדה של אובדן של כל הנכסים ואובדן זכויות אנוש בנוסף למצב זה אולצנו לשרוד בשם 

  . על מנת לשמור על גחלת החיים בלבד בדוי ובדת בדויה

החלה עבורנו  1945בחודש יולי . מוצא אותנו חיים אבל עם אובדן השכלה וללא פרוטה בכיס 1945יום השחרור בחודש יוני 

עם  1949השיקום התנהל באיטיות והופסק בחושד יוני . נאלצים לרכוש השכלה הדרושה להמשך החיים, תקופת השיקום בחיינו

  .עלות לארץ ישראלהחלטה ל

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):המסר שברצונך להעביר לדורות הבאים, המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  

שנתיים תחיל ממגורים במשך זה ה. יום העלייה לישראל הביא עלינו את הדרור האמיתי אבל היה צורך להתחיל את הכל מהיסוד

אוכל לספר שבכל שנות השירות שרתי ביחידות  ל"על שירותי בצה. ל"ודת כפיים עד להתגייסותי לצהלהכנסה עבדנו עב. הליםובא

. בו שוחררתי מחובת השירות למדינה 54עד לגיל , מלחמת יום הכיפור, מלחמת ששת הימים, במבצע סיניקרביות והשתתפתי 

  . ם אקדמיים ולמדתי לתקשר בשש שפותבמשך כל הזמן השתלמתי לכמה לימודי

עליתי לירושלים עם אימי האלמנה שעבדה לפרנסת שנינו עבודות פשוטות על מנת לאפשר לי  1951בתום השירות בשנת 

מחלקה התקבלתי לעבודה שלי בבנק לאומי בו עבדתי והתקדמתי בשלבים לדרגת מנהל  1952בשנת  .להתפנות ללימודים

  ".יד ושם"שנה במוסד  18י פנסיונר פעיל ועובד מזה כיום אנ. שנים רצופות 35במשך ) מורשה חתימה(

כתחביב כל שעה פנויה . ל"יש לנו שני ילדים וחמישה נכדים כאשר שלושה מהם היום הם חיילי צהו 1960נישאתי בשנת 

  .מוקדשת לעזרה לזולת ולנזקקים 

  

 

  אדיב ההיל :ראיון

  2010מאי , ירושלים


