
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  רוזנצוויג

   :שם פרטי

  קורט 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  רוזנצוויג

                                              בלועזית
Rosenzweig  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  קולט

   בלועזית
 Colat                                         

:                     מין

 זכר
   :לידהשנת 

1923 
  :  עיר לידה

  טשין 

       בלועזית
Tashin                                           

  :ארץ לידה

 כוסלובקיה 'צ
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  יוסף רוזנצוויג 

  :פרטי ושם נעורים של האםשם 

 אולגה ברבר
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  טשין

   בלועזית
Tashin 

  :ארץ המגורים

 כוסלובקיה'צ
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה תיכונית

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד 

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

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

   )רוסיה(נסק 'מידויז, )אוקראינה(ליבוב                 )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
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

2006  

 

  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                                                                                                                                         

אחי הקטן , אני, אולגה- אימא, יוסף- אבא, נפשות 5בבית חייו .כוסלובקיה'בעיר טשין בצ 1923אני קולט רוזנצוויג נולדתי בשנת 
  .אימא עבדה כמורה לצרפתית וגרמנית, אבי עבד כסוחר. יהודית - וסבתא, פבל

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

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

  ):אולי למי עזרת במי נעזרת או, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

נאצים אספו  1939שנת  - בסוף). שייך לפולין, 1938- שלטון בעיר טשין הוחלף ב(לספטמבר הנאצים נכנסו לפולין 1ב 1939בשנת 

השאירו , המחנה היה מלא אנשים, לקחו אותנו למחנה השמדה טרבלינקה.הייתי ביניהם 16-60את כל גברים היהודים מגיל 

 1940בשנת  .דרך פולין הגענו לברית המועצות לעיר ליבוב .איש מהקבוצה ברחנו לתוכו 15ר היה יער כ באזו, אותנו לחכות בחוץ

  בירו אותנו למחנה אחר בעירהע 1941בשנת  .גורסק שברוסיה'ולקחו אותנו למחנה רוסי בעיר מידוז, עצרו אותנו שלטונות

כמו כן  .פרמדיקעבדתי שם בבית חולים בתפקיד , זור קזאןאנסעתי ל .באותה שנה שוחררתי, 1944הייתי שם עד , פליסצקה

  .1940-ואבי נפטר ב, קיבלתי הודעה שאחי הקטן ואימא נרצחו במחנה אוסבינצים

  

  :ל חייך בארץיך מתום המלחמה ועי על קורות/אנא ספר

במקצוע  1957-וסיימתי לימודי בהתקבלתי לאוניברסיטה בקזאן  1951הכרתי את  אשתי אנה ונישאנו ואז בשנת  1946בשנת 

אשתי  2005- ב.שנה 60ברפואה עבדתי כ, כרופא' עברתי שם את הסטאז, לעיר בוגולומה, נשלחתי לעבוד למחוז טאטאריה.רופא

כל האוצר  . אני אוהב מאוד את כרמיאל .ותשעה נכדים, יש לי ארבעה בנים .לעיר כרמיאל, עלייתי לארץ 2006בשנת  .נפטרה

  .נכדים ונינים, יםשלי זה הילד

  

 

   כרמיאל, סמיון בלומברג :ראיון

  2013יוני 

  


