
 

  "ְ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
  יעקב  גנץ

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

     Gantz  גנץ  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   תבלועזי
      Yaakov Natan 7.7.1935 נ / ז     יעקב נתן 

  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית
Bârlad  רומניה  ברלאד 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 שרה  מנחם שמואל

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

                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
     Iveşti  רומניה  איוושט 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                    

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  טקוץ

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  יך השחרורתאר
 1945 טקוץ

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
   1950  טרנסילבניה

  
  
  

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


 

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

  .הולחותי הגדאהיינו אני ו. ך ויהדות"ומורה לתנ, אבי היה שמש ורב שלימד והכין לבר מצווה

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבסתור או מב, 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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

הגרמנים גירשו אותנו מהכפרים , כדי שיהיה יותר קל להשתלט עלינו.  והלימודים הופסקו6.5כשנכנסו הגרמנים הייתי בן 
, בדרך ירד גשם. מ לעיר" בגדים ובעגלות ששכרנו נסענו מספר קכמהלקחתי , נאמר לנו שאנחנו עוברים לעירכש. לערים
  .  מקלטיםבבניית לעבודת פרך ,ם אביביניה, את הגבריםלקחו כשנכנסנו למחנה . ונרטבנו

. לחץ לי על הרקה של הראש והרים אותי באווירו תפס אותי , הגיע קצין גרמני,באחד הימים בעודי יושב בחצר עם עוד ילדים
  . יןילמזלנו הגרמנים לא ירו עד, היא זרקה אותי לביצה וברחה. ורצה לעברי ומשכה אותי מידי הגרמניזאת אמי ראתה 

מבית החולים של העיר . טקוץרק את המחנה וסידרו לנו מגורים בבתים בין תושבי העיר יחודשים הצבא הרומני פ' מסאחרי 
את  סיכן טקוץה בעיה בריאותית והרופא של תלאמי הי. חיילים הגרמניםישרת רק את החולים הבית כדי שפינו את כל החולים 

 ואחותי בת , בן שמונה,כך נשארנו אני.  ולהחליםהסתתרבית החולים לבנתן לה חדר אף  שבעה ניתוחים וניתח אותהוחייו 
הנעלים שלי נקרעו אז לקחתי את . ואני רציתי ללכת ללימודים, אחותי קצת בישלה.  בבית בלי אבא ואמאנו עשרה לבדתהאח

עלים קרועות ובגדים  הצמדתי לרגל עם חוט תיל שחתך לי את העור והפך לאינפקציה והגעתי לבית ספר עם נ,סוליות הנעל
ח כי הכניסה הייתה אסורה והלכתי בשקט לחדרה "קפצתי מעל גדר ביה. ח"הייתי הולך לפעמים לבקר את אמי בביה .קרועים

הכניסה , והיו רק שעות מעטות ביום בהם היה מותר ליהודים לקנות אוכל, הרעב היה גדול. אוכל חםשם של אמי שנתנה לי 
בא מדי פעם לקחת כסף היה אבי  ,ח"שאמי חזרה מביהלאחר  .חורף חליתי בדלקת ריאות חריפה באותו .לשוק הייתה אסורה

אני  .לו אוכל שיקח איתו למחנה העבודהגם נתנה ואמי , עבודה יותר קלהשיעבידו אותו בלשחד את הגרמנים והרומנים כדי 
 וכך  ומוכרת כבשר כשרןי היה שוחטת אותאמויהודים להיכנס לשם להייתי מתגנב לשוק וקונה עופות אפילו שאסור היה 

   .התפרנסה
  

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

שם  לחזור לכפר של אמי וי החליטוי הור.אבי היה חולה ומבולבל. כשאבי חזר הביתה הרוסים נכנסו לעירוהמלחמה נגמרה 
בכפר חזרתי ללימודים וסיימתי ארבע  . מצאנו רק את אחותה הקטנה של אמי שהצליחה להינצל.יץולינו שכולם נספו באושויג

ת לשון למדנו לדבר א, וינט לקבל הכשרה לארץ'אני ואחותי הלכנו לג. לאמי הייתה מעדנייה ומכרנו חלב מפרה שקנינו .כיתות
  . י" הייתה הגרלה לעלות ארצה ובפתק שהוצאתי זכינו לעלות לא.ו אותנו חקלאות ולימד,בריתהשפה הע, הקודש

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
לעבוד כדי  נאלצתי . למעברה ברחובות ושם היינו כחצי שנהעברנובהמשך . על יד חיפהשלמעברה שאר עליה כשעלינו הגענו 

  .שנים נפטר' לאחר מס. סבל מאולקוס ובעיות לב ואיבד דם, אבי היה חולה מאודמשום ש את המשפחה לפרנס
  
  
  

  קרן גנץ: ראיון
  2009נובמבר . רחובות

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "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 



