
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  
  

  .זיכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור ה

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 פורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסי. וחינוכית

  .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

  
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   יבגני:שם פרטי   שישקו:שם משפחה

  בתקופתההשואה ופרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
 Shishko       |                          שישקו:    המלחמה או בתקופתה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
  15.9.1923 :לידה נ / ז    Evgeny      |                       )יונה(יבגני :  המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                     מקום לידה                                          
  Minsk            |                                      מינסק):   מחוז, ישוב(

   בלרוסיה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  בתיה גינסבורג:נעורים של האם  שמואל:של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

  Minsk                    |                   מינסק  ):מחוז, ישוב(

   בלרוסיה:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :    או בתנועה                       צלם:    המלחמה :לפני המלחמה

  מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                                 
 ): ארץ, מחוז, ישוב(

  ?                                                                                    ילו ומתיא? האם היית בגטאות
                                                                

                                          
   ?אילו ומתי? האם היית במחנות

  
                                                                                                        

  השתחרר מהצבא בליטא: מקום  השחרור
 

 1945  :תאריך השחרור

  האם שהית במחנה   חזרת לאחר /לאן עברת
  וילנה?)ציין מקום(השחרור  ?שם המחנה? עקורים

  מחנות/מקומות  שנת  : שם האנייה
  :בדרך לארץ 1984 :העליה  אם עלה (

   וינה-גבול אוקראינה  )בדרך הים
 

http://www.ledorot.gov.il/


  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  .סיה לאבי שמואל ולאמי בתיה במינסק בבלרו15.9.1923-נולדתי ב, )יונה(יבגני שישקו , אני
  .אותה העיירה בה גדל נשיא המדינה פרס, וישנבו) שטעטל(אבי היה נגר וגדל בעיירה 

 שנות לימוד 12סיימתי . וכילד קטן הייתי הולך לבית כנסת בשבתות וחגים, היינו מדברים יידיש. 1917אבא התחתן במינסק בשנת 
  .היה לי סטודיו. עסקתי בצילום מקצועי עבור עיתונות ואמניםו, למדתי גם להיות צלם. 1941במינסק בשנת 

  
  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/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
עלינו על רכבות , מ ברגל ממינסק" ק70הלכתי . הייתה אווקואציה מזרחה. והמצב היה לא ברור,  התחילה המלחמה1941בשנת 

. אחרי חצי שנה התגייסתי לצבא האדום להילחם בנאצים. בפרגנה עבדתי כלבורנט צילום. ונסענו במשך שבועיים עד אוזבקיסטן
   .18הייתי אז בן . ופיקדתי על עמדה של מקלע כבד וחמישה חיילים, הייתי סמל. עברתי טירונות ולמדתי בבית ספר צבאי

נכנס לי , כמו כן. י בזרועי כאשר הקליע נכנס ויצאונפצעת, שם היו קרבות נגד הגרמנים. החטיבה שלי הייתה בווליקיי לוקי ברוסיה
הרופאים הצבאיים הורידו לי , עקב הפציעה נעשיתי לא כשיר לקרב". כמזכרת"ועד היום הרסיס הזה תקוע , רסיס ליד הכתף

תי  שוחרר1946בשנת . שוחררתי מהצבא ונשארתי ברזרבה, לקראת סוף המלחמה, 1945בשנת . פרופיל והמשכתי לשרת בלטביה
  .ל"היכן שגדל דב שילנסקי ז, בעיר שאולי

  .הם לא הספיקו לברוח. ונקברו בקבר אחים, אמי ואחותי נהרגו בתחילת המלחמה ליד מינסק, אבי
  .קיבלתי כמה מדליות בעבור ההשתתפות במלחמה

  

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

נסענו לווילנה , אשתי חזרה ממחנה סטודהוף. ל"ילידת העיר וקרובה רחוקה של דב שילנסקי ז, בעיר שאולי הכרתי את אשתי
  .אמנים ועוד, מוזיקאים, וצילמתי גם אנשים חשובים, הייתי צלם חדשות מבוקש. התחלנו שם חיים חדשים. והתחתנו

   . עליתי לארץ עם אשתי ובנותיי1984בשנת . תי בנותנולדו לי ש
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  .עד פרישתי לפנסיה, בארץ עבדתי כצלם רפואי במשרה חלקית בבית חולים הדסה בירושלים
  .היא נפטרה לפני כשלוש שנים. הראיון היה מצולם ומוקלט, איון אצל שפילברג לפני מספר שניםאשתי עברה ר

  .מתוכם אחת רופאה ששירתה בחיל האוויר כרופאה צבאית, יש לי שלושה נכדים. אזליה ושולמית, יש לי שתי בנות
  

 


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



