"ְלדֹורֹות"
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 .המידע על
קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים
המרכיב את התמונה הרחבה .לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית ,מחקרית וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר
אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון  60שנה למדינת ישראל.
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי נכון להיום
שם פרטי :זכריה

שם משפחה :פלדמן

פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
שמות ומקומות יש לרשום בדפוס -גם בלועזית במקומות המסומנים

שם משפחה
לפני המלחמה:
בלועזית
שם פרטי
זכריה
לפני המלחמה:
| Zaharia
בלועזית
מקום לידה
| Romnia
רומניה )בוקרשט(
)ישוב ,מחוז(:
שם פרטי ושם
שם פרטי
נעורים של האם :רבקה קרצמן
של האב :אברהם
שם נעורים
שם פרטי של האישה/הבעל
של האישה:
)אם נשוי/נשואה לפני המלחמה(:
ארץ מקום
בלועזית
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
המגורים :רוסיה
| Russia
רוסיה חוטין )עיירה(
)ישוב ,מחוז(:
מקצוע לפני
השכלה/תואר אקדמי
המלחמה :ילד
לפני המלחמה:
מקומות מגורים בזמן מלחמה
רוסיה ,אזור בסרביה העיירה חוטין
)ישוב ,מחוז ,ארץ(:
בלועזית

| Feldman

פלדמן

שם נעורים:
זכריה
תאריך
מין:
ז  /נ לידה 26.4.1935
ארץ לידה :רומניה

האם היית בגטאות? אילו?
בגטו קופאיגורוד -אוקראינה
האם היית במחנות? אילו?

מקום השחרור
האם שהית במחנה
עקורים? איזה?
מקומות/מחנות
בדרך לארץ :קפריסין

קופיגורד אוקראינה

מחנות טרנסניסטריה

תאריך השחרור 1945
לאן הלכת/חזרת לאחר
השחרור )ציין מקום(? חוטין בסרביה
שם
שנת
האנייה :פאן קרשנט
העליה1948 :

נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)נקודות להתייחסות :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:
משפחתי חיה לפני המלחמה בבירת רומניה בוקרשט .בשנת  1940בעקבות התנפלות של פשוסטים-
נאלצנו לברוח לעיירה חוטין בסרביה )רוסיה( עיירה יהודית בת  15אלף תושבים .בשנת  1941הגרמנים גרשו את
כל היהודים למחנות טרנסניסטריה באוקראינה .לאחר המלחמה נותרו  300יהודים מתוך קהילה של 15,000
יהודים.
מחוטין עברנו לרומניה ובשנת  1947עלינו ארצה דרך בולגריה באוניה פאן-קרשנט .הבריטים עצרו את האניה
ושלחו את כל הנוסעים למחנה קפריסין .שבועיים לפני קום המדינה עלינו ארצה ישר לגור בחיפה בשכונת חליסה.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)נקודות להתייחסות :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,מסתור או זהות בדויה ושם בדוי ,פעילות
ותפקידים ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,השחרור וחזרה
הביתה; האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי סייע משמעותית להצלתך; בריחה/הגירה מאונס ,פינוי/אווקואציה
למרכז ברה"מ(:

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

נא ספר/י על חייך בארץ
)נקודות להתייחסות :לימודים ,תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה ,דורות המשך
וכו'(:
סיימתי בית ספר תיכון בחיפה .התגייסתי בשנת  1953לצה"ל ושרתתי ביחידה קרבית של גבעתי .השתתפתי
במלחמת סיני ,במלחת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים.
בישראל עיסוקי היה לייסד מוקדים למפעלי תרבות ובמשך  50שנה התחלתי בניהול מועדון נוער במעברה ואחר כך
ירדתי ל 6 -שנים לעיירת פיתוח בנגב ,אופקים ושם יצרתי את מערכת החושן והתרבות .בשנת  1963עברתי לבאר
שבע שם ניהלתי את מערכת בתרבות -הייתי אחראי לתרבות העיר יזמתי הקמת מרכז תרבות עירוני גדול ,יזמתי
את הקמתו של תיאטרון באר שבע ,יצרתי את חוג הזמר העברי הראשון .יזמתי את פסטיבל ירוחם ואחר כך יזמתי
את יצירת פסטיבל הכלי זמרים הראשון ,פסטיבל טבריה וכן פסטיבל לאומי לתרבות צ'רקסית ודרוזית.
בשנת  2007מדינת ישראל כיבדה אותי להדליק את המשואה על תרומתי להעשרת התרבות בארץ.
כיום אין לי קיום לפרנס את משפחתי ואני מתבייש בכך!

