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  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  אוריצקי

   :שם פרטי

  יעקב

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  אוריצקי

                                              בלועזית
  

Uritsky 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  יעקב

   בלועזית
    Jacob                                      

:                     מין

 זכר
   :לידהשנת 

1933 
  :  עיר לידה

  כפר סריבריאנקה

       בלועזית
     Village Sribrianka 

                                      

  :ארץ לידה

 אוקראינה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  אוריצקיישראל 

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 רוזה זלצר 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  כפר סריבריאנקה

   בלועזית
Village Sribrianka 

 

  :ארץ המגורים

 אוקראינה

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 יסודי 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                          'תלמיד כיתה א   

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

  קרסנודאר                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

1944 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  כפר סריבריאנקה



 

  ציין ממתי עד מתי, והיית במחנות מעצר בקפריסיןבמידה 

  

  :עליה שנת

  

1997  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

אני לא זוכר הרבה מאותה , בכפר סריבריאנקה שבאוקראינה שכמחצית מהתושבים בו היו גם יהודים, גדלתי בבית יהודי

  .כשהמלחמה הגיעה' רגילים של ילד ושאני הייתי בכיתה אאני זוכר חיי כפר , תקופה

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):י למי עזרתבמי נעזרת או אול, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

כשהתחילה המלחמה הייתה הפצצה לא רחוק מאיתנו וכבר אז התחלנו לאסוף את החפצים שלנו כדי לברוח כמה שיותר מהר 

משפחות של יהודים שנשארו בכפר נזרקו  150-כשהנאצים הגיעו עד לכפר כבר לא היינו שם וכל ה. והצלחנו להימלט על סוסים

היו שם שתי , ו על אונייה שעברה במפרץ של הים השחור לכיוון קרסנודארברחנ. למותם לתוך בארות של הכפר על ידי הנאצים
כבר ביבשה מצאנו את , בשלב מסוים. אוניות שאחת מהן הופצצה ואני יחד עם משפחתי היינו על האונייה השנייה ושרדנו

למזלי זו לא , מכדור בגבהיו הרבה יריות באוויר ואני נפגעתי , עצמנו בשטח אש כשבצד אחד הנאצים ובצד שני הצבא האדום

אפשר , נשארנו באזור שהיה בשליטה של הנאצים ולא היה לאן לברוח. הייתה פגיעה ישירה ולכן לא הייתה לי סכנת חיים

כשהצבא הרוסי שחרר את . להגיד שהיינו בשבי אבל היו פרטיזנים בסביבה שהצליחו לספק לנו מזון ומצרכים אחרים למחייה

לאחר מכן חזרנו לכפר סריבריאנקה והמלחמה נמשכה עוד , נו עם האנשים האחרים רחוק מהגבולהמקום אנחנו קמנו והלכ

  . שנה מאז

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

שנות לימוד  10איפה שצריך וסיימתי , לעזור בשדות, כשנסתיימה המלחמה וחזרנו לכפר הולדתי אני התחלתי לעבוד בחקלאות

הייתי בתחנת תקשורת אלחוטית ואפילו יצא לי , השירות שלי היה בחיל תקשורת. שנים 3שבסופן התגייסתי לצבא ושירתי 

. ולהגיע לדרגת קצין1956בשנת  )  מצורף קישור בסוף הסיפור( וקוב'להיפגש פנים מול פנים עם מרשל  גאורגי ז

נישאתי בשנת , אפילו הייתי האגרונום הראשי במשק, הלכתי ללמוד באוניברסיטה חקלאות ואז עבדתי במקצוע, כשהשתחררתי

 12שהיינו עובדים כמובן , היה במשק הכול, באותם זמנים החיים היו רגועים ושקטים. שנים נולד בני היחיד 5וכעבור  1960

כעבור כמה שנים כבר לא נשאר הרבה מה לעשות בכפר וגם התנאים . יצאתי לפנסיה 1993שעות ביום אבל היה טוב ובשנת 
  . החלו להיות קשים יותר ואני יחד עם אשתי רוזה החלטנו לעלות לישראל

  

  י על חייך  בארץ/א ספרנ

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, ו התרבותיתפעילותך הציבורית א, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

כדי להתרגל קצת למקום ואז עברנו לגור בכרמיאל כי לא , חיים - בשה הראשונה בארץ גרנו יחד עם קרובי משפחה בקרית

והחפצים בדירה הם כל הרהיטים , אנחנו אוהבים את החיים פה. אהבנו את הלחות שליד הים ועד היום אנחנו גרים בכרמיאל

שלנו שקנינו והשגנו בעצמנו ולמרות שלפעמים יש געגועים למולדת אנחנו מעדיפים להישאר פה ולא חושבים לחזור 

  . לאוקראינה

  



 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%99_%D7%96

'%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%91  
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