
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   לודוויקה:שם פרטי   אפרון:שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                       
  ZUCKERKANDEL                                            צוקרקנדל: המלחמה או בתקופתה

:      מין   בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
    נ  LUDWIKA                                 |לודויקה:                 המלחמה או בתקופתה

 תאריך לידה
1930  |12|10 

   בלועזית                                              מקום לידה                
  LWOW                                                 |לבוב ):    מחוז, ישוב(

    :ארץ לידה
  פולין

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 BERTA JULIA LEM           :נעורים של האם ABRAHAM  אברהם     :של האב

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

                                                             בלועזית לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
 LWOW     |                            לבוב):         מחוז, בישו(

   :ארץ המגורים
 פולין

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :  או בתנועה:                                   המלחמה : לפני המלחמה

                           מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                        
                                               פולין, וורשה, לבוב):    ץאר, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
  LUDWIKA MROZ:  בזהות בדויה בשםשברחתי מתחילת המלחמה ועד ,לבובבגטו ?    אילו ומתי? אם היית בגטאותה

                                                                                                        
שהיה בגרמניה ונקרא ,  פרט למחנה האחרוןשמותלא זוכרת . שוניםבמחנות ריכוז הייתי ?  אילו ומתי? האם היית במחנות

RAVENSBRUCK , הייתי  ההתקוממות של הפולנים נגד הגרמנים ובזהות הבדויה שלי כפולניה נוצרייה בעקבותנתפסתי
                                                                 .עד סוף המלחמהבמחנות 

                                                                                                        
                                                                                                                                              

                                                                       RAVENSBRUCK:   מקום  השחרור
 

  :תאריך השחרור
 סוף המלחמה

  חזרת לאחר /לאן עברת  האם שהית במחנה 
 פולין',  לודג?)ציין מקום(השחרור  ?שם המחנה? עקורים
  :בדרך לארץ מחנות/מקומות

 WALBZYCHליד , ום פוליןקיבוץ של הסוכנות בדר
  

  :העליה שנת
1950 

  : שם האנייה
 לא זוכרת

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


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

המשפחה שלנו הייתה משכילה .  היהודיםשבו גרו רוב של העיר ולא באזור העני בחלק היותר מבוסס, בסביבה נוצרית,  בלבובגרתי
למדתי בבית ספר נוצרי שלוש כיתות ראשונות . למשפטים'  היה דר,יוזף לם, אח של אמא. הורי היו רואי חשבון. ומבוססת
  . לבית ספרי ללכת הפסקת 1941-ב. כ הגיעו הרוסים ולמדתי עוד שתי כיתות באוקראינית ורוסית"אח. בפולנית

  .בדיוק לפני אזור הוילות של אנשי הצבא הפולני, בניין האחרוןב, KASPRA BOCZKOWSKEIGOגרנו בלבוב ברחוב 
 בקצה השני של העיר והוא נשאר שם רוב הזמן כי היה מסוכן שהיה, STREMבית חרושת שנקרא כרואה חשבון באבא עבד 
כיה 'בצרפואה למדו ששני אחים , חד עלה לארץ לפני המלחמה ונפטר לפני שהגענוא:  אחים5 היולאבא  .להגיע הביתה בשבילו

  .כנראה שכולם נרצחו. שני אחים נוספים היו עורכי דין וחיו עם משפחותיהם בלבוב. וחזרו ללבוב עם נשותיהם וילדיהם
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, ת מוותמחנות וצעדו, 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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

  
משמורת אצל הועברתי ל ואז יפת של נוצרייהמזולי זהות  סידר, אח של אימי,  יוזףעד שדודי, לבובבגטו המלחמה הייתי רוב 

  . ריכוזנשלחתי למחנות וכנוצריה נתפסתי  בזמן ההתקוממות הפולנית נגד הנאצים. בורשהכ "אחמשפחות נוצריות בלבוב ו
  

.  והיו לו כמה שלבים גרו רוב היהודיםשבו, באזור העניהיה  הגטו .לבוב הייתה מחולקת לאזורים של עשירים ועניים: בגטוהחיים 
. כנסירוב הזמן הגטו היה פתוח ואפשר היה לצאת ולה. הפכו להיות הגטו שונים וכל פעם רחובותהשתנה מספר פעמים  הגטו מקום

  .יהזהות בדוב ברחתיבשלב האחרון  והייתי בכל השלבים של הגטו. רק בשלב האחרון הגטו היה סגור
חיינו עם המוות באופן . הייתה חובה לשים את הטלאי הצהוב שאיתו מסוכן להסתובב. למרות שהגטו היה פתוח היה מסוכן לצאת

  .יומיומי ואינטנסיבי וכל יום שעבר ונשארת בחיים היה נס
. נחטפו ואינני זוכרת פרטים נוספים לגביהםכנראה ש אחים 3היו לי . אח של אימי וסבתי מצד אימי, הוריבשלב הראשון הייתי עם 

 בעל חזות שהיהאבא שלי גם  .אני זוכרת שהיו מעלימים אנשים ברחובות וכנראה שכך העלימו את האחים שלי ואת סבא שלי
  .סיפרו לנו שמת מטיפוס הבטן .ונשלח למחנה בלבובבשלב די מוקדם יהודית נתפס 

כל הילדים בבניין הזה נלקחו ורק .  קומות שהיו בו המון דירות חדר3קטנה בבניין של בשלב השני של הגטו גרנו כולם בדירת חדר 
  . אני ניצלתי כי הייתי בדירה האחרונה בקומה האחרונה

 ולכן יכולנו  הייתה חזות לא יהודיתלשלושתנו. רק אמי ואני והדוד יוזףנותרנו זה הבשלב  והמקום של הגטו השתנה עוד פעמיים
האח של , בשלב הזה. פולנית ללא מבטאדיברנו לכן ו לא דיברנו אידיש בבית שלנו. ולנים כמעט באופן חופשילהסתובב בין הפ

כל שאר המלחמה ו 13 או 12הייתי אז בת . מהגטווברחנו ארגן לנו ניירות של נוצריות ) JOZEF LEM(יוזף לם ' דר, אמי
  LUDWIKA MROZהסתובבתי כנוצרייה בשם  

   
שמה . ה בלבובי אצל אישה נוצרילהתגורראני נשלחתי . כל אחד הלך למקום אחריצאנו מהגטו כש: חה נוצריתמשפבמסתור אצל 

אני זוכרת שהיה . זוכרת את שם משפחתה וגם לא את הכתובת אינני כל כך רציתי לשכוח את התקופה הזו שכעת. MIETKAהיה 
שאר במקום אחד יותר מכמה י לא יכולתי להזהותי הבדויה בגלל .היא קיבלה אותי יפה. לה בעל מאוד מבוגר ולא היו לה ילדים

  . יהודיהיגלו שהתעודות שלי מזויפות ואני חודשים למקום אחר כדי שלא 3חודשים והאישה הזו דאגה להעביר אותי כל 
  
 ובערך יו אז בורשהאמא והדוד ח.  ומתילא זוכרת כיצד. אמא באה לקחת אותי) אולי כשנה(אחרי תקופה מסוימת : מחנות ריכוזב

י הגרמנים "אמא ואני נתפסנו ע. תקוממות של הפולנים נגד הגרמניםההכלומר  POWSTANIEבאותו זמן היה מרד ורשה 
מיד כשנתפסנו נלקחנו . אנשים ברחוב ומעלימים אותםתופסים כאשר , WAPANKI לזה וואפנקי קוראים. כשהלכנו ברחוב

 .והיה בגרמניה RAVENSBRUCK זוכרת את שמותיהם חוץ מהמחנה האחרון שנקרא איני, שונים ריכוז לרכבת ומשם למחנות
  .קפץ מהרכבת וככה ניצלהוא סיפר לנו ש, בערך באותו זמן אך כשנפגשנו מאוחר יותרברחוב גם הדוד שלי נתפס 

אני . תעללו בנו קשותהוהגרמנים רצו להתנקם בפולנים על ההתקוממות . פולנים הבדויה נלקחנו למחנות ריכוז כבגלל זהותנו
זה היה כבר השלב האחרון של .  ממחנה למחנה ברגל וברכבתהעבירו אותנוזוכרת שהעמידו אותנו שעות ארוכות בחוץ וכל הזמן 

  .המלחמה ונשארתי כל הזמן עם אמי
  



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

 וכולם ירו באוהיו הרבה מטוסיםבאותו יום אני זוכרת ש. לא זוכרת תאריך מדויק, השתחררנו בסוף המלחמה: מהמחנהר השחרו
 הגענו לאיזה בית. היינו במצב קשה של רעב. הנאצים ברחו ואנחנו פשוט התחלנו ללכתכנראה ש. התחילו לעזוב את המחנה

  .זה מה שזכור לי מהיום שעזבנו את המחנה.  וכולנו התנפלנו עליושחוטחזיר שם מצאנו , )ל גרמנים שברחוכנראה ש(
אין . לבוב כבר הייתה שייכת לרוסיה ולא חזרנו לשם יותר. שבמרכז פולין' בעזרת הצלב האדום הגענו לעיר לודג: 'לודגמגורים ב

למזלנו היה חג נוצרי או לאומי של הפולנים ואנחנו הלכנו ברחוב ו' ללודגכשהגענו . לי מושג מה קרה שם למשפחה ולרכוש שלנו
א לאמא עבודה כרואת חשבון הדוד מצבהמשך . בדירה של חבר והצטרפנו אליוגר הדוד . שבזכותו ניצלנו, פגשנו את הדוד יוזף

הפולנים כל כך שנאו את . לשרוד ורק ניסינו  המשכנו להתחזות לנוצריםבגלל הפחד מהפולנים. תיכוןהתחלתי ללמוד בואני 
 שלושתנוגרנו , היו קשים'  החיים בלודג.בפולין וחיפשנו דרך לצאתשם ובכלל היהודים שבתור יהודים לא היה לנו מה לעשות 

בזכות התלוש שאמא קנתה בעבודה יכולתי לאכול צהרים אבל . ללא שירותים ומקלחת ומים זורמים, בחדר אחד בקומה חמישית
, בדרום פולין) ?הכשרה(ולהצטרף לקיבוץ של הסוכנות '  ללמוד והחלטתי לעזוב את לודגים הקשים לא יכולתי להמשיךבגלל התנא
חייתי שם . תקופה לא הייתה עלייה חופשית מפולין וזו הייתה דרך לצאת מפולין לארץאותה ב. WALBZYCHיק 'ליד וואבז

   .ני היה בן חצי שנה עלינו לארץ באוניה של הסוכנותכשב. ונולד לי בןהתחתנתי , עבדתי כרועת פרות, כשנה
  

 ין 'וצ'שנקרא שצ, צפון מזרח פולין על גבול רוסיהכפר קטן בהיה במקור מ, גדליהו אפרון, הבעל שליSZUCIN .
 נשארו בפולין – הורים ושלושה אחים –המשפחה שלו . כשהנאצים הגיעו הוא ברח עם הרוסים והצטרף לצבא האדום

  .ך"כמו בתנ'  השם שלהם נכתב במקור עם ע.לא ידוע מה עלה בגורלם. חווכנראה נרצ
  
  

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

. בתים של גרמנים שעזבובשם גרנו "). ייםולטה"כיום " (במאבק"שנקרא אז , קיבוץ ליד בית לחם הגליליתלישר הגענו לארץ 
במשך  ( אני גרה עד היוםשבה, 3 מטר בשיכון 30מאוחר יותר קיבלנו דירה קטנה של . היינו שם כשנה ואז קיבלנו אוהל בעכו

  . כשלוש שניםארבעתנו  בדירה הקטנהגרנו . וגרה איתנושנה אחרי כאמי הגיעה לארץ . )הגדלתי אותההשנים 
כשהייתי בת ,  שנות עבודה18אחרי רק . התחלתי לעבוד כאחות בקופת חולים למרות שלא הייתה לי כל השכלהכשהגענו לארץ 

ויכולתי להקדיש ירד הנטל הכלכלי כך ש, בשלב הזה הייתי גרושה ובני התגייס לצבא.  בגלל הדרישה לתעודותהתחלתי ללמוד, 43
תואר אחות כ לימודים ל"אח, אחות מעשיתהשלמות לתואר עשיתי . הרבה שנים במשך עבדתי ולמדתי במקביל. זמן ללימודים

  .תואר שני בחינוך מיוחדוהתחלתי ראשון בסיעוד תואר , מוסמכת
  .בוגרת הטכניון שגרה בישוב קדימה, הוא חי בנהריה ויש לו בת, ל" בחוהבן שלי למד פיזיקה ומטלורגיה

סבלה ממחלת רדיפה ולא יצאה במשך שנים היא . שעברנול מה היא הגיעה לארץ שבורה נפשית מכ. אמי גרה איתי עד מותה
  .84בה עד מותה בגיל טיפלתי . מהבית
 ב עם אשתו הנוצריה"אז היגר לארה ו70הוא הוחזק בפולין עד גיל . אח של אימי נשאר בפולין ולא ראינו אותו יותר, יוזףהדוד 

  +.80נפטר בגיל שם . ושני בניו
בכפר של אבי שהיא פגשה את שני אחיו הרופאים , נודע לנו מפי רוקחת שעבדה בעכו. תר אישמהמשפחה של אבי כנראה לא נו

שני אחים נוספים .  עם משפחותיהם וכנראה נרצחו שםלכפרהם ברחו .  בכל קיץנוסעיםשם היינו ל, YAREMCZE, הנופש
  .וע יד וקראו לו מומואחד מהם היה קט. נעלמו ואינני יודעת מה עלה בגורלםגם שהיו בלבוב ומשפחותיהם 

  
 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



