
 

  "ְ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, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים
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  .נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר      
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  .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  שורץ :שם משפחה

  
  ברינה:פרטישם 

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

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

  'קלמנוביץ:המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  

 KALMANOVICHבלועזית
 

  :שם נעורים
 

  ברינה:המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
  

  BRAINA בלועזית
 

:                     מין
 נ

  :תאריךלידה
31/12/22 

  מחוז דורוחוי, עיירת הרצה):מחוז, ישוב(מקום לידה
  

  HERZAבלועזית
 

  רומניה:ארץ לידה
 

  'צביקה קלמנוביץ :של האב שם פרטי
  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

  :  שם נעוריםשל האישה
 

מחוז , עיירת הרצה: לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
  דורוחוי

  

  HERZAבלועזית
 

  רומניה:ארץ המגורים
 

בית ספר עד : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
  'כיתה ד

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

  .רומניה, במחוז יאסי, כפר קוטנר קרזואיה):ארץ, מחוז, ישוב(מגורים בתקופת המלחמהמקומות 
  .רומניה, במחוז בוטושן, עיירה חרלאו

 
 .רומניה, במחוז בוטושן, עיירה חרלאובגטו ב 1939?אילו ומתי? האם היית בגטאות

  

  ?אילו ומתי? האם היית במחנות

  רומניה, במחוז בוטושן, עיירה חרלאובגטו ב:  מקום  השחרור
 

  1944:  תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

  עליה לארץ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  



 

  1948 :עליה שנת  :בדרך לארץ מחנות/מקומות
 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  

עברתי להתגורר בכפר קוטנר קרזואיה שבמחוז  1930בשנת . בעירה הרצה שברומניה 1922נולדתי בשנת , שמי ברינה שורץ

למדתי בבית הספר של קרזואיה אני . הם היו עמידים והעסק שגשג. מרתף יינות וחנות, להורי היה משק שלם של כבשים. יאסי

שעות את הבית  24משפחתי קיבלה הוראה לעזוב תוך , 1939בסתיו . גורשו, אני בניהם, כל הילדים היהודים 1933ובשנת 

למקום מגורים , הועברנו לעיירה חרלאו במחוז בוטושן. הרכוש והמשק נבזזו ומשפחתי נותרה חסרת כל. ביחד עם כל היהודים

המשטר הגרמני והרומני הכריח אותנו לצאת . היינו תחת עוצר, למחרת 10:00עד  19:00ולאחר השעה , גטו צפוף וסגור שהיה

  .לעבודות כפיה שהיו התעללויות
  

  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; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  

מי עבדה שעות רבות בעבודות א. ובדרך נס הוא חזר לאחר שבעה חודשים לאחר שעונה קשות, אבי לקחו לרכבת המוותאת 

מגיע לכפרים ומוכרת את , היא הייתה מסתננת בלילות דרך גדר הגטו. סריגה כדי שתוכל למכור זאת תמורת מעט מזון

הצלחנו לצאת מהגטו כשהגיע הצבא  1944בשנת  .הסריגים תוך סיכון חייה תמורת מעט מזון בשביל לכלכל אותי ואת אחיותי

   .האדום

  

  

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

  

  בעלי ואני החלטנו לעלות לארץ

  

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

  

כל . אחיות של בעלי עלו לארץ כמה חודשים לפני כן. לחיפה, 1948לאחר המלחמה התחתנתי ועליתי לארץ עם בעלי באביב 

כי לא היה , וזה עזר לי ללמוד עברית, למזלי ידעתי יידיש. אך לא ידעתי עברית, ידעתי שלוש שפות. חיי בארץ גרתי בחיפה

אך הוא היה מאוד גאה , הוא לא היה צעיר כשהלך לצבא. וזה מה שעזר לו להתקבל לצבא בארץ, יתבעלי כן ידע עבר. אולפן

   .בכך

  

, בן אדם שרוצה לעשות קריירה ולעבוד צריך לעשות מה שאנחנו עשינו, המסר שברצוני להעביר לדורות הבאים הוא ברור

   .הספר שאנחנו עם ידוע, היהודיםכי אנחנו , בנוסף לכך חשוב לקרוא ספרים. לעבוד וללמוד ביושר

  

  

  

  

  2014אפריל , חיפה, סופי בר: ראיון



 

 


