
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. השל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית  lledorot@pmo.gov.i: ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא      

  .נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר      

  02-5605034: או בפקס 5112401ויטה בני ברק  מגדלי 2512. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר      

                                    .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  ולדימירסקי :שם משפחה

  
  ויטלי :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

   ולדימירסקי       :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Vladimirsky בלועזית
                                              

  ויטלי :שם נעורים
 

  ויטלי :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                                            

 Vitaly בלועזית
                                               

:                     מין
 ז   

  1937 :לידה תאריך
 

  אוקראינה, קייב  ):מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

 Kiev, Ukraine בלועזית
                                                           

  אוקראינה :ארץ לידה
 

  זיימה :של האב שם פרטי
  

  ליזה :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/האישהשם פרטי של 
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                    קייב: לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   
  KIEV בלועזית

                                          
  אוקראינה :ארץ המגורים

 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 
   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  פיונרי:  או בתנועה חבר בארגון
  

  רוסיה, )סטלינסק(סטלינגרד / אוקראינה , קייב  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                                                                

       לא?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

                                                                                                               לא    ?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                     אוקראינה:   מקום  השחרור
 

  08.05.1945:  תאריך השחרור
 

  לא ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

  אוקראינה ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  



 

  1991 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
 

 :)אם עלה בדרך הים( האנייהשם 
  במטוס

  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  

  .  כאשר פרצה המלחמה 4הייתי בן כ. יליד אוקראינה, הנני ויטלי ולדימירסקי

  

  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; ךלהצלת באופן משמעותיסייע 

  

אימי הייתה עקרת בית ולא עבדה מכיוון שהייתה . ושני אחיי, אבי, אימי, נפשות 5גרתי במשפחה בת . נולדתי בעיר קייב

 6לבית בן , אחר אבי עבד במפעל המקומי וכאשר פרצה המלחמה נאלצנו לעזוב את דירתנו בקייב ולעבור למקום. חרשת

המצב הכלכלי לא היה קל כי רק אבי , היה מאוד קשה .אנשים בחדר אחד 15, לחדר אחד קטן שבו גרנו כל קרובי, קומות

  . דודתי עבדה בתור אחות ותמיד הייתה מביאה לנו שאריות אוכל. ודודתי עבדו

  

חיים היהודיים המשיכו להתקיים גם בזמן ה . מאוחר יותר קיבלנו גם חבילות אוכל מאמריקה שעזרו לנו במצבינו הקשה

  . הדלקנו נרות וסבי היה קורא את כל התפילות, אכלנו מצות. חגגנו את חג הפסח ואת חג החנוכה, המלחמה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  

בהתחלה הוא לא סיפר לנו . היו כאלה שעלו לארצות הברית ואחי עלה לארץ, כל המשפחה התפזרה, כאשר נגמרה המלחמה

לאחר מכן גם . אך כאשר כבר קיבל אישור סופי הוא הזמין אותי ואת שאר המשפחה להיפרד ממנו, שהוא מגיש את המסמכים

  .ועלינ 1991ובשנת . אני החלטתי עם אשתי לעלות לארץ

  

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

  

. וידעתי קצת עברית בזכות זה שלמדתי בקייב 54הייתי אז בן . אלף אנשים 40עם עוד עליה של כ, בהתחלה עלינו לחיפה

באחת הנסיעות שלנו הגענו . אחר כך אשתי ואני עברנו לתל אביב והתחלנו לעבוד בדואר אך, בהתחלה לא הייתה לי עבודה

לאחר מכן , אני עבדתי בניקיון ואשתי עבדה בתור חדרנית, עברנו לאילת. והמליצו לנו לעבור לשם לאילת להעביר חבילות

  .החלטנו לעבור למצפה רמון וקנינו חצי בית

  

  .ותדאגו להורים שלכם ולכל הזקנים. ושמלחמה זה דבר נורא, הבאים הוא לזכור את שורשינוהמסר שברצוני לעביר לדורות 

  

  2014מאי  ,רמון –מצפה , סופיה בר

 


