"לְ דֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי :ויקנטי

שם משפחה :ז'וקובסקי

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

שם נעורים:

שם משפחה לפני
המלחמה או בתקופתה :ז'וקובסקי
בלועזית
שם פרטי לפני
תאריך
מין:
ז  /נ לידה6.3.1938 :
המלחמה או בתקופתה :ויקנטי
| Vikenty
ארץ לידה :אוקראינה
בלועזית
מקום לידה
| Odessa
)ישוב ,מחוז( :אודסה
שם פרטי ושם
שם פרטי
נעורים של האם :אוגניה )ז'ניה(
של האב :וניה
שם נעורים
שם פרטי של האישה/הבעל
של האישה:
)אם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה(:
ארץ המגורים :אוקראינה
בלועזית
מקום מגורים קבוע
לפני המלחמה
| Odessa
)ישוב ,מחוז( :אודסה
חבר בארגון
מקצוע לפני
השכלה/תואר אקדמי
לפני המלחמה:
או בתנועה:
המלחמה:
מקומות מגורים בתקופת המלחמה
)ישוב ,מחוז ,ארץ( :כפר ברנובקה ,מחוז אלטאי ,אזור רובצובקה בסיביר ,רוסיה
בלועזית

| Zukovsky

האם היית בגטאות? אילו ומתי?

האם היית במחנות? אילו ומתי?

מקום השחרור:
האם שהית במחנה
עקורים? שם המחנה?
מקומות/מחנות
בדרך לארץ:

תאריך השחרור 1945
לאן עברת/חזרת לאחר
השחרור )ציין מקום(?
שם האנייה:
שנת
)אם עלה
העליה1996 :
בדרך הים(

אנא ספר/י על קורותיך
נא לכתוב בגוף ראשון
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:
נולדתי בשנת  .1938בתחילת המלחמה הייתי תינוק .אמא ברחה איתי על הידיים בדרכים שונות ,עד שהגיעה למחוז אלטאי
שבסיביר .היא עבדה קשה מאוד ,ואני גדלתי בעוני ,קור עז וחוסר תזונה .בשנת  1945חזרנו לאודסה .משנת  1945ועד העליה
גרתי באודסה .כיום אני גר בעיר לוד.

