
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים 

 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
  מרדכי:שם פרטי  ירצקי:שם משפחה

  ת השואהפרטים אישיים לפני ובתקופ                                  
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

   בלועזיתשם משפחה                                                             
                                       |ירצקי:   לפני המלחמה

 :שם נעורים

  בלועזית                                                        שם פרטי         
                                       |מייציסלאב:   לפני המלחמה

:      מין
 נ/ ז    

  תאריך
 6.3.1925:לידה

   בלועזיתמקום לידה                                                               
                              |צייסטוחובה):              מחוז, ישוב(

 פולין:ארץ לידה

  שם פרטי
 הילל:של האב

  שם פרטי ושם 
 שרה לנסברג:נעורים של האם

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

  שם נעורים
 :  של האישה

  בלועזית                               לחמהלפני הממקום מגורים קבוע 
                                   |צייסטוחובה):         מחוז, ישוב(

  ארץ מקום
 פולין:המגורים

  תואר אקדמי/השכלה
 : לפני המלחמה

  מקצוע לפני 
 : המלחמה

                                       מקומות מגורים בזמן מלחמה                                            
                                                       צייסטוחובה פולין):                      ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                                     אילו? האם היית בגטאות

                                                              גטו צייסטוחובה                                          
                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                                 רי'מחנה חסקפלצ?        אילו? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                          השחרורמקום  
 רי'מחנה חסקפלצ

 השחרור תאריך 
12.1.1945 

  האם שהית במחנה 
  ווילטהיים-גרמניה?איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
 .כביכול הביתה?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
  צרפת:בדרך לארץ

  תשנ
 1948:העליה

  שם 
 אולימפיה:האנייה



  

  י על קורותיך לפני המלחמה /א ספרנ

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: נקודות להתייחסות(
  .אבא עסק בהנדסת חשמל. אמא היתה עקרת בית. שהיתה יותר גדולה ממני) רנה(היתה לי אחות 

  .שהיה בית ספר יהודי, שתי כיתות בגימנסיהלמדתי בבית ספר פולני עממי ואחר כך 
  . היו לי הרבה חברים פולנים ויהודים

  .גרתי באיזור פולני שרוב רובו היה מאוכלס בגויים
  

  
   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר

פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: נקודות להתייחסות(
השחרור וחזרה , לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/קידים ביודנראטותפ

אווקואציה /פינוי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם; הביתה
   :)מ"למרכז ברה

  .אחרי יומיים הגרמנים כבר היו אצלנו. גרמניהגרתי באזור קרוב מאוד לגבול עם .  כשהתחלה המלחמה14-15הייתי בן 
  . היו שם כמה תקריות של פולנים מול הגרמנים ואז התחילה המלחמה

  .אנחנו היינו בדיוק בבית
  .מ מהעיר בגלל שהיו הפצצות ויריות  ואז חזרנו הביתה"ברחנו כמה ק

  .לקחו כמה חודשים עד שהקימו את הגטו
  .היינו כל המשפחה ביחד

  .היה יותר גדול ואחר כך הלכתי לעבוד וכשחזרתי הביתה לא היה אף אחד בגטו, בהתחלה, ור היהודיכשהוקם האז
  .עבדתי בעבודות מזדמנות של הגרמנים

  .במשך התקופה למדתי קצת מסגרות. העבירו אותו למחנות עבודה, אחרי כחודשיים חיסלו את הגטו וכל מי שיכל לעבוד
  .הגרמנים ברחו' 45- ב. עבדתי שם עד ששחררו אותנו הרוסים. נשק של הגרמניםהעבירו אותי למחנה עבודה במפעל ל

  .כל אחד הלך חופשי
  .דיברתי טוב פולנית וכך לא הרגו אותי

  

  י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה  /נא ספר
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(

היו כאלה שלא ידעו פולנית ואני . הייתי עוזר במה שיכולתי.  המלחמה התאגדוהגעתי לזה מחברים שארי". דרור"בנדין היה בית 
  .עזרתי להם כלפיי השלטונות

נתנו את זה - הארמונות של רוטשילד. לאוסטריה שם היינו שבועיים בוינה, כיה ברכבת'אותנו לצ) הציונים, העליה(העבירו 
זה היה אזור הכיבוש . לא עשינו שם כלום. '47יה היינו עד סוף בגרמנ. ברכבת' 46-משם העבירו אותנו לגרמניה ב. ליהודים

  .האמריקאי והם נתנו לנו לאכול
   .למרסיי ומשם באונייה לארץ, ואז העבירו אותנו לצרפת. לקחו אותנו כי משם חשבו שיקחו אותנו לארץ

  

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

דורות המשך , משפחה, ילות ציבורית או תרבותיתפע, שירות צבאי, תעסוקה, לימודים: נקודות להתייחסות(
  ):'וכו

אותי העבירו לקיבוץ . כל זאת לפניי מלחמת השיחרור. משם העבירו אותנו בקבוצות נוער לכל מיני קיבוצים.הגעתי באונייה לחיפה
  . הייתי טרקטוריסט. דפנה

  .ח את הנוער שהגיע והקיבוץ כמובן שללהוציא כמות אנשים לצבא' 50הקיבוץ קיבל הוראה בשנת 
  . שנה בצנחנים ואחר כך בפיקוד מרכז כעוזר קצין אפסנאות ברמלה17הייתי .  השתחררתי בדרגת סגן אלוף- שנים בצבא33הייתי 

  .אחרי מלחמת ששת הימים בנינו את מצודת כפיר בירושלים
  .התחתנתי עם רחל' 78בשנת 
  .השתחררתי ויצאתי לפנסיה' 82בשנת 



 


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



