
 

  "ְ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

   פילשטינסקי :שם משפחה
  

  זלמן :שם פרטי

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

        פלישטינסקי:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Felishtinski בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                      זלמן    :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Semion בלועזית
ז     נ /                                     

 1.5.1919 :לידה ךתארי

  סקורן  ): מחוז, ישוב( מקום לידה Securan בלועזית  אוקראינה :ארץ לידה
                                                                                                   
  חיים :של האב שם פרטי  ציליה :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   :המגוריםארץ                           בלועזית 

                     
 

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

  בוקריטש אוקראינה'ז ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
 בוקריטש'גטו ז ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

       בוקריטש'ז:    מקום  השחרור
 

 3.1944:  תאריך השחרור

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1990 :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(

היא עבדה מאוד קשה . ואמא גידלה אותנו לבד, אבא נפטר כשהייתי קטן. הייתה לי אחות. אוקראינה,  בסקורן1919נולדתי בשנת 
רה ממש לפני אמא נפט. הפכתי לחייט ובזה עסקתי עד פרוץ המלחמה, הלכתי ללמוד את מקצוע התפירה, 11כשהייתי בן . כסוחרת
  .המלחמה

  
  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;  להצלתךאופן משמעותיבסייע 
 ועבדתי 1941רנוביץ בשנת 'נסעתי לצ. לא יכולתי לעבוד כחייט כי אסרו על בעלי המקום להעסיק יהודים, כשהגיעו הסובייטים

תפסו אותי הונגרים ואוסטרים , י לאוקראינה ברגלברחת. כששמעתי שהנאצים עומדים להיכנס, כשפרצה המלחמה ברחתי. בטקסטיל
 10,000-מתוך יותר מ. בוקריטש'והם לקחו אותי לגטו ז, שם היו רומנים. 'אני ברחתי לעיר שבניץ. ששיתפו פעולה עם הנאצים

  !300יהודים שרדו 
איבדתי את כל האצבעות . ים החורף היה מאוד קשה ולא היה לנו ביגוד מתא.הרבה אנשים ממחלות ורעב, בגטו היה מאוד קשה
  .אלא עם מקלות הליכה בלבד, במשך ארבע שנים לא יכולתי ללכת. בשתי רגליי עקב נמק

  .  הגיעו הרוסים לגטו ושיחררו אותנו1944בשנת 
  .יחד עם ילדה הקטן שאותו נשאתי על כתפיי כל הבריחה, אחותי הייתה איתי במשך כל התקופה

  

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

, ברחה איתי, היא הייתה איתי לאורך כל התקופה, את אשתי הכרתי לפני המלחמה. אחרי המלחמה חזרנו לסקורן ושם עבדתי כחייט
  .רק אחרי המלחמה התחתנו. וחזרה איתי לסקורן

  .61 ובן בגיל 64 בת בגיל יש לי
  

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

  .הילדים והמשפחות שלהם, אשתי, אני,  עלינו ארצה1990בשנת 
  .יש לי ארבעה נכדים ושבעה נינים

  

 


	                                          "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 



