
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  אידה  שוורצברג

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Landman לנדמן  לנדמן 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Ida 1.1924 נ / ז     ידהא 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Bessarabia  מולדובה   כפר ליפקנה-בסרביה 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 ביילה ברונשטיין  יעקב
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( להבע/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
         Bessarabia   מולדובה   כפר ליפקנה-בסרביה 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
 16סיה עד גיל גימנ                                   

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
   לא זוכרת שם–כן 

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  מחנה עבודה

                                                          :              רמקום  השחרו  :  תאריך השחרור
  

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1973   
  
  
  

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


 

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

אני זוכרת שהייתה רעידת אדמה ואבא , הוא היה חזק. ם לכולםרות, הוא היה צדיק הכפר. לאבא היה בית חרושת לייצור יין
חקתי י ש.כפרבלבנות למדתי בגימנסיה . שלמה וסשה;  אחים2היו לי . היה זה שהחזיק את המשקופים של הדלתות שלא יפלו

  . עם האחים שלי ועם חברות ותמיד הקשבתי להורים שלי שאמרו לי לחזור בתשע בערב
  . בשישי הייתה ארוחה והיינו חוגגים את החגים.  לבית כנסתנו הלכ,גרנו בשכונה יהודית, שמרנו בבית על אורח חיים יהודי

וכשכל שב על הכסא ויהיה אבא וחגגנו גם פורים והיינו מתחפשים . אבא שלי היה הולך לבית כנסת בשישי שבת וביום כיפור
  . היה נותן להם כסף וכולם היו חוגגים בבית לביתנוהילדים היו באים

  
  חמה י על קורותיך בזמן המל/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

   ):ועצותמקואציה למרכז ברית האוו/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
אני ואחי הקטן ו גם הוא הגדול שלמה מת יאח. אבא ואמא מתו בתחילת המלחמה מהרעב.  לגטוגרשו אותנו מהביתבמלחמה 

 הלכנו לבקש אוכל מבתים של נוספתפעם אחת אני ואשה . תמורת עבודות ניקיון, מהרומניםממזון שהייתי מקבלת שרדנו 
  . מרוב מכות לא יכולתי לשבת. בישבןהרביצו לנו מכות לאחר שענינו . סו אותנו ושאלו בנות כמה היינואיכרים והרומנים תפ

לה מישהי נתנה לי פעם שק של טיטולים ואני ירקתי . היו רומנים שהיו נותנים לאכול והיו כאלה שגרשו אותי כי הייתי יהודיה
 .םהודים לא היו יה לכך שתציל אותי אבל אני לא הסכמתי כי ההציעה לי להתחתן עם הבן שלה בתמוראחרת מישהי . בפנים

במחנה לא נתנו אוכל אז היינו מטפסים על עצים וקוטפים . אחי עבד בעבודות כפיים. בשלב מסוים העבירו אותנו למחנה עבודה
ור היה להחזיק אוכל מישהי נתנה לי מלח ובמחנה אס פעם . מכות אבל אותי לא תפסוו היו מרביצים לאת מי שתפסו. תפוחים

לא הייתי חולה במחנה כי אמא שלי דאגה לחזק את המערכת החיסונית שלי עוד . מתחת לדלת בשירותיםאותו אז העברנו 
  .לפני המלחמה וכנראה זה עזר בתקופה אחר כך

ללא , נו רק חופהעשי. הכרתי את בעלי ולא רציתי להתחתן איתו אבל אבא שלו לחץ עלי כי נשארנו רק אני ואחי הקטןבמחנה 
לקראת סוף המלחמה בעלי .  נולדה בתנו הבכורה בלה1944-ממש לפני סוף המלחמה ב. כי לא היו אמצעים במחנהחגיגה 

  .נלקח לצבא האדום וראה את התינוקת רק אחרי שנה
  

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

  . כל הרהיטים של המשפחה שלי היו במרתף. ומנים שתפסו את הביתרכשחזרנו מהמלחמה גרו בבית שלי 
  .עם שלושת ילדינו, אז החלטנו להצטרף גםעלו לארץ ישראל רבים  70-בשנות ה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותית פ,שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
אני ובעלי  אחר כך .עבדתי במאפיהו, התחלתי לחפש עבודה. עזרה לנו קצת בהתחלההיהודית והסוכנות הגענו ישר לחיפה 

   .ב"עזבה לארהבתנו בלה חצי שנה לאחר עלייתנו .  בשר בעיר התחתיתתפתחנו מעדניי
 דנה שהיא , ילדים2לו יש . עם משפחתו בחיפהמתגורר  , ראובן,בן הצעירה . לבלגיההיגרי יעקב  האמצע שנה בננו20לפני 

  .ב" לארההיגר סשה נשאר במולדובה ואחר כך צעיר היאח. סטודנטית וחנן שמתגייס לצבא בקרוב
  
  
  

  מיכל גרימפל: ראיון
  2009ספטמבר . חיפה

  
  קרן אלמוג: עריכה
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



