
 

  "ְ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
  שלמה  שוורצברג

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

    Shwartzberg    שוורצברג  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Shlomo 12/09/1925 נ / ז     שלמה 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Warsaw פולין  ורשה 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 פרלה איציקזון  יוסף
  ):  נשואה לפני המלחמה/שויתה נ/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
         Warsaw פולין  ורשה 

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

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  ורשה

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 ביאליסטוק 

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1945   
  
  
  

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(

  .דרך רחוב זה נכנס הצבא הגרמני לעיר.  ורשה המשתרע ממערב למזרח13גרתי עם משפחתי ברחוב וולסקה 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויב או מסתורב, 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 

האזור בו גרנו היה נחשב לאזור של . בעיר היה רעב כבד. 39שנמשך כל ספטמבר , כשפרצה המלחמה היה מצור על ורשה
, הם הגיעו עם משאיות של לחם ומצלמות לתיעוד, באחד הימים הראשונים, אני זוכר כשהצבא הגרמני נכנס. גויים, נוצרים

. 14הייתי אז בן . שלנוזה היה כמעט מול הבית . משאית אחת עצרה והחלה לחלק לחם בצורה מסודרת. עבור התעמולה
כנראה לא מצא חן ,  יהודי–' יד'ז'כשהתרחקתי מהמקום שמעתי מישהו אומר . ניגשתי לאוטו וקיבלתי כיכר לחם, נעמדתי בתור

התעלפתי .  צלעות2הוא שבר לי . והגרמני שמאחוריי החל לבעוט בי, אחרי רגע הרגשתי מכה בכתף .בעיניו שלקחתי לחם
זה היה המפגש . זה היה ממש בימים הראשונים לאחר כניסת הגרמנים לעיר .ר הייתי חזרה בביתיוכשהתעוררתי כב, מכאב

 .הראשון שלי עם הגרמנים
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  2010יוני . חיפה
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