
 

  "ְ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

  פיסחוביץ :שם משפחה
  

  איליה :שם פרטי

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

         פיסחוביץ:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Peisahovich בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                    איליה    :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Ilya בלועזית
ז     נ /                                     

 :לידה תאריך
25.10.1925  

    סק'גניצ): מחוז, ישוב( מקום לידה Genichesk בלועזית  אוקראינה :ארץ לידה
                                                                                                   
  אבסיה :של האב שם פרטי   רוחה-אנה :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                חרסון, סק'גניצ:   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע       Genichesk  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? במחנותהאם היית 

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

 ?ם המחנהש? האם שהית במחנה עקורים   ?)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 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/יודנראטב

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
. נאלצנו לברוח דרך הים לאזור המזרח. ד היםלי, סק שבמחוז חרסון'הוריי ואני גרנו אז בעיר גניצ.  כשפרצה המלחמה15הייתי בן 

 1943עבדתי עד שנת ,  התחלתי ללמוד על טרקטור16 שם בגיל .עברנו במקומות שונים עד שהגענו לאזור כפרי במחוז סרטוב
שהיתי . השתתפתי בשחרור פולין ונפצעתי קשה, נלחמתי באירופה. סיימתי בית ספר לקצינים ונשלחתי לחזית. וגויסתי לצבא האדום

לאחר מכן חזרתי כנכה להוריי , הייתי בבית חולים תקופה. חזרתי לקרבות על גרמניה ושוב נפצעתי. תקופה מסוימת בבית חולים
  .סק'בעיר שלנו גניצ

  

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

קיבלתי תואר , המשכתי ללמוד וללמד. התחתנתי ונולדו לי שתי בנות. לימדתי בבתי ספר שרטוט וחשבון. ספר פדגוגילמדתי בבית 
  .עזרתי לגדל את הילדות, ציירתי תמונות בשמן. כשהגעתי לפנסיה, 1987עבדתי עד שנת . שני בהוראה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, עסוקהת/ לימודים: ציוני דרך(
פעיל . מקבל קצבת נכות כנכה מלחמה בנאצים. ניסיתי ללמוד עברית ועבדתי כשומר בגן ילדים. 1990עלינו ארצה מלנינגרד בשנת 

אנחנו . שלושה נכדים ושלושה נינים, יש שתי בנותלי ולאשתי .  תמונות בשמן30ציירתי עבור ארגון זה מעל . בארגון ותיקי מלחמה
  .עושים כמיטב יכולתנו לעזור לגדל אותם

  

 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה


