
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  טיראן :שם משפחה
  

  אהרון :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

          טרטש: המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
                                              

   :שם נעורים

   בלועזית                                                       אהרון :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :לידה תאריך
18.8.1931  

    סקורן): מחוז, ישוב( ידהמקום ל
                                                              

  בלועזית
                                                           

  מולדובה :ארץ לידה
 

  ברכה :שם פרטי ושם נעורים של האם  משה :של האב שם פרטי
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/היהאם ( הבעל/שם פרטי של האישה
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                        סקורן:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  מולדובה :ארץ המגורים                                          בלועזית 
  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה ר אקדמיתוא/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

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

                                       
                                                                           

 גטו ברשד ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

  מולדובה ?)קוםציין מ(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים

  
  

  :עליה שנת  בולגריה ויוגוסלביה :בדרך לארץ מחנות/מקומות
 1946 

 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  הגנה

  



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר
פעילות ותפקידים , בדויה ושם בדוי זהותבמסתור 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; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
 . הוריי היו משה וברכה טרטש. הספקתי ללמוד בבית ספר. לפני המלחמה גרתי בסקורן שבמולדובה .1931נולדתי בשנת 

  .למדתי בתלמוד תורה וידעתי איפה נמצאת ארץ ישראל
אני רוצה , אם נחזור. תקחי את הבית והחפצים, אירנה"ואמרה לה , לפני הגירוש אמי באה לאישה שעבדה אצלנו בנקיון

  ".תוכלי להשאיר את הבית אצלך, אם לא נחזור. שתחזירי לנו את הבית

. גים את הבחורות האלהראיתי אותם הור. אני חולם על גרמנים אונסים בחורות. עד היום אני חוטף פחד כשאני רואה מגפי עור
תלו אנשים באמצע , שברו לנו עצמות, הרביצו לנו, הגרמנים התעללו בנו. היה מחסור באוכל. כל יום אנשים התמוטטו ומתו

אחר כך בא . הפשיטו אותן וירו בהן מעל בור, לקחו קבוצת נשים, במקרה אחד. קשרו אנשים לרכבים והכריחו אותם לרוץ, היום
  . כדי לקנות לחם ועוף, אמי נאלצה למכור את השעון שקיבלה בחתונתה .הבור בעפר הטרקטור וכיסה את

. והיא אמרה לי שאין לה מים לתת, יום אחד אמרתי לאמי שאני רוצה לשתות מים. אנשים מתו בדרך. מ ביום"ק 115הלכנו 

לא . הייתי לבוש בסמרטוטים, מו אצבעהייתי רזה כ. לא היה אוכל ולא מים. שתיתי אותם וחליתי בטיפוס, מצאתי מים ירוקים
הלכנו מעיר לעיר . אותו ואכלתי שטפתי אותו בשלג, פעם מצאתי סלק לבן בשדה. היו נעליים ועטפנו את רגלינו בסחבות

, עם אישה וילדים, הגרמנים תפסו קבוצת יהודים דתיים, יום אחד היינו על גשר מעל ים. וחטפנו מכות מגרמנים ורומנים
  !"תעזור לי, אבינו שבשמיים"אחד מהם התחיל לצעוק . רוק אותם למיםוהתחילו לז

מי שהשיג קליפות תפוחי . הגוף נחלש מאוד ממחסור במזון וממכות שקיבלנו. היינו כמו עדר עיזים או פרות. היינו בפחד תמידי
  .רעב ודיזנטריה, הרבה אנשים מתו מטיפוס. נחשב לבר מזל –אדמה 

  .אחי ראה את המתרחש וחטף מחלת אפילפסיה .הרג מציר של בית שנפל עליואבי היה במחנה עבודה ונ

  .כואב על מה שעשו ליהודים. אני רוצה לשכוח את כל זה אבל זה בלתי אפשרי
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא

   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  

לסקורן וקיבלנו את ביתנו חזרנו . הם אמרו שאנחנו יכולים לחזור למקום מוצאנו. בסוף המלחמה הגיעו הרוסים ושחררו אותנו

  . שאני רוצה להיות בארץ שלי, אמרתי לאמא שנמאס לי מהגרמנים והרוסים. לפי ההסכם שהיה, חזרה
  .נסעתי עם אחי ושתי בנות דוד. ק ביסקוויטיםר, לא היה אוכל באוניה. והפלגנו לארץ" הגנה"עלינו לאוניה 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

כל ערב קצין . תבתקופה זו למדנו קצת עברי, שהינו שם ארבעה חודשים. והאנגלים שלחו אותנו לבית סוהר עתלית הגענו לארץ
כל יום עבדתי ארבע . אני הגעתי לקיבוץ עין השופט. משם אחי ואני נשלחנו לשני קיבוצים שונים. בריטי בדק שכולם נמצאים

והילדים נסעו להיות עם , בשלב מסוים הגיעו הורים של ילדים שבאו בעליית הנוער .בנוסף למדתי ארבע שעות, שעות ברפת
  .עבדתי ברפת ובדיר צאן. קיבוץאני נשארתי לבד ב. הוריהם

אני . יום אחד בא קצין ואמר שמי שרוצה לעבור לחיל האויר צריך לעשות קורס טבחים. ל"התגייסתי לצבא ושירתי שנתיים בנח
אחר כך  .אחר כך השתחררתי מהצבא וגרתי ברמת גן. עברתי את קורס הטבחים והייתי אחראי מטבח. אחד הסכמנו ועוד

אמרתי שאתייעץ עם . אמרו לי שאני צריך לשרת בסיני 1971בשנת . עשיתי שירות מילואים. פו והתחתנוהכרתי את אשתי בי

   .ואני הרגעתי אותה שאשרת בצבא רק שנה, היא פחדה שיהרגו אותי המצרים. אשתי
, בים המלח סגרו את הסוללה באיזשהו שלב. שירתי גם בלבנון ובכביש ים המלח. מתוכן עשר בסיני, שנה 26שירתי בצבא 

  . והודיעו לי שהגיע הזמן לצאת לפנסיה

  
  

  ענבל בזם: ראיון

  2009אוגוסט . תל אביב
  

  אלינה נאור: עריכה

 


