
 

" ְלדֹורֹות"                                          
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                              

 

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את הסיפורים . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן        

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

 www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

 
 

 שם משפחה ושם פרטי כיום           

יהודה : שם פרטי טנצר: שם משפחה
 

                                   פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה 

אין צורך לענות עליה ,                                   במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

 טנצר         : שם משפחה איתו נולדתי
                                           

                                          Tenzer    בלועזית
 

 
 פדור יהודה :שם פרטי איתו נולדתי

                                                     
 Fedor Yehuda בלועזית

                                           
 ז                    : מין
    

  1929: שנת לידה
 

 זגרב : עיר לידה
                                                             

    Zagreb  בלועזית
                                            

 יוגוסלביה :ארץ לידה
 

 אוטו טנצר: שם פרטי ושם משפחה של האב
 

 בלנקה שטרק: שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                 זגרב    : מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
             

 Zagreb בלועזית
                                          

 יוגוסלביה :ארץ המגורים
 

 תיכון: תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
  (ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי)

  

: מקצוע לפני המלחמה
                              תלמיד

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

   Zagreb, Dolnjimoljac, Požega, Podsued:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                 (שם העיר או האזור ושם הארץ)

                                                                                       

 ציין את שמו  מנזר סלזייאן   , במידה והיית במסתור
 

 Salezijan בלועזית
                                                                                                                                                    

 ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                               

  בלועזית
 

                                                                     Podsused: המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  9.05.1945: תאריך השחרור
 

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

 

 זגרב  : ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור
 

 ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 

: שנת עליה
1949 

 

ציין את שמה , במידה ועלית באנייה
Radnik3 

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


 

י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

: )חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך)
 

 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

אבא היה בעסקי . הייתי בן יחיד לאבי אוטו טנצר ולאימי בלנקה שטרק. יוגוסלביה לשעבר, בעיר זגרב, 1929נולדתי בשנת 
כשפרצה המלחמה הייתי ". מכבי"למדתי בבית ספר עממי עד למלחמה והייתי מתעמל ב. טכסטיל ואמא הייתה עקרת בית

 .בתחילת התיכון' בכיתה ה
 

י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר
השתתפות , פעילות ותפקידים במחתרת, במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש)

: (במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,בבריחה או בהתנגדות
 

אימא ואני היינו במסתור בזגרב עד לכניסת . אבא גויס לצבא היוגוסלבי. 1941באפריל ,  כשפרצה המלחמה12הייתי בן 
חיפשנו . קיבלנו טלאי צהוב עם סימן של יהודי על דש הבגד מקדימה ומאחורה. וחזרתו של אבא מהמלחמה, הגרמנים לעיר

י "י הצבא האיטלקי אך נתפסנו ע"רצינו לברוח לשטח שנכבש ע. שכבשה את זגרב, דרך לברוח מקרואטיה החדשה הפשיסטית
 נעלמו עקבותיו 1942בתחילת . Jasenovacאת אבי עצרו ושלחו למחנה השמדה . המשטרה האיטלקית והוחזרנו לקרואטיה

 . וכל סימני החיים
כשלא מצאנו יותר פתרון להסתתר . Ivan Petrovićאני אימצתי שם בדוי ותעודה מזויפת . אמא ואני החלפנו מקומות מגורים

אמא מצאה . שמצאתי אצלם מקלט כמעט ארבע שנים, אימא פנתה לבישוף טוב לב ובחסותו מסרה אותי למסדר סלזיאני
בכל . אנשים בודדים שנתנו לנו מקלט ידעו שאנחנו יהודים. מקלט לעצמה אצל כומר כפרי ועבדה אצלו כעוזרת בית כל התקופה

 Stedniacבבית של בישוף , הייתי בבית של פרחי כמורה. מקרה של סכנה העבירו אותי ממקום למקום בהוראת הבישוף
, י זגרב" עDolnjimoljac ומשם עברתי ל, Požegaבעיר  (י פרטיזנים פרו נאצים"הבישוף שהציל אותנו נהרג יותר מאוחר ע)

. 1944אימא לא שינתה את מקום המסתור עד . במשך כל תקופת המסתור אימא ואני ידענו זה על זו. כעוזר של כומר כפרי
 למאי 9לשם הגעתי עם תום המלחמה ב . Podsuedקרוב יותר אלי ב , לאחר מכן עברה למשפחה נוצרית ועבדה כעוזרת בית

1945. 
 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר
  :(עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה)

 

שהייתה מיועדת לפרטיזנים ולקורבנות הטרור , בזגרב" מרשל טיטו"ש " לאחר השחרור התחלתי ללמוד בגימנסיה ע1945ב
 עשיתי את מבחני הבגרות ולאחר מכן התחלתי ללמוד באוניברסיטת 1948בשנת . השלמתי את לימודי התיכון. הפשיסטי

י דיירים "הבית הקודם שלנו אויש ע. אמא מצאה עבודה בכל בו גדול בזגרב. שם למדתי גם כימיה. במקצוע ראשי חשמל, טכניון
 . 1949גרנו בדירה שכורה עד לעלייתנו לארץ ב. אחרים ולא יכולנו לחזור אליו

למרות שקיבלנו תנאים מאוד טובים מהשלטונות , החלטתנו לעלות לארץ, אחרי מלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל
הפלגנו לארץ .  עלו לישראל6,000 יהודי הקהילה 12,000מתוך . התארגנו במסגרת הקהילה היהודית של זגרב. ביוגוסלביה

 . 20בהיותי בן , 1949והגענו לישראל ביולי , וניצאנו באישור עם מטלטל. Radnik3באוניה 
באחד הראיונות שאלו . ההחלטה שלי לעלות לארץ נבעה מהמסקנה המתבקשת שליהודי אין מקום אחר אלא במדינה יהודית

התשובה שלי הייתה שמי שהפך אותי לציוני הכי גדול הוא אדולף ? אותי איך אני כנוצרי אדוק וקומוניסט נאמן נהפכתי לציוני
 !הוא גרם לכל היהודים להבין שאנחנו ציונים. היטלר

 

י על חייך  בארץ /נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה)

: (לדורות הבאים
 

הגעתי . ל אבל המלחמה נגמרה ולא היו צריכים אותי"רציתי להתגייס לצה. כעולים רבים מצאתי את עצמי בבית עולים בית ליד
י "נודע לי שקבוצת יוגוסלבים מקימים מושב ע. שהיה יהודי וחזר ממחנה עבודה בהונגריה, לארץ עם אימי ועם בעלה השני

גם אימי ובעלה . עבדתי כחקלאי והתפרנסתי גם מעבודות חוץ.  שנים חיינו בקדרון26במשך . והצטרפתי לקבוצה" קדרון"גדרה 
 .עברו לקדרון



 

שמה של אשתי לולה לוטי . 21הייתי צעיר בן . (היום ניר יצחק)ו דן גור "ל מקיבוץ ט" התחתנתי עם חברת נח1951בשנת 
מטרתי הייתה להקים משפחה כתחליף למשפחה שלי .  והייתה בקפריסין1947לולה עלתה בשנת . מבוקובינה רומניה
, קרן, לילך: מהם נולדו לנו שישה נכדים. 1959 ורונית ב1951עמי ב-בן, נולדו לנו שני ילדים! והצלחתי בזה, שנספתה בשואה

 . אל נינה אחת-ומבת, מקרן שלושה, מלילך יש לי ארבעה נינים. אליחי והודיה מבתי, אל-בת. ואמיר של בני
 !עשיתי דווקא להיטלר, אני יכול לאמר מה שאמרתי כשהתחתנתי

 
לאחר מכן עבדתי כמודד בהקמת רוב הישובים . בסולל בונה ובכבישים המובילים לקדרון, במהלך השנים עבדתי בבניית קדרון

עבדתי שנים רבות בפקולטה . 1995שנפטרה בשנת , עקב מחלתה של אשתי לולה,  עברתי לרחובות1975בשנת . בנגב
הייתי פעיל ציבורי בוועד העובדים . בהוראה ומחקר במחלקה לביו כימיה, ברחובות, לחקלאות של האוניברסיטה העברית

הגעתי . א"לאחר מכן פיקדתי על חבל גדרה מטעם הג. בצבא עבדתי כמודד במילואים בחיל תותחנים. ובמועצת העובדים
. לתרום ולנהל אורח חיים פעיל מאוד, ואני ממשיך להתנדב, עמית ברחובות-לאחר מכן עברתי לבית אבות נווה. לדרגת רב פקד

ובעמותת ניצן , אני מתנדב גם בביטוח לאומי למען גמלאים. עד היום אני משמש אוזן קשבת לפנסיונרים מנהליים של הפקולטה
 .למען ילדים עם קשיי למידה

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

גילאת גלזר : ראיון
 2013יוני , רחובות

 

 

 


