
 

  "ְ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

  פרנקל פשמיסלבסקי :שם משפחה
  

  אווה :שם פרטי

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

  בלועזית         רוזנבלום:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 

Rozenblum                                                                 
   :שם נעורים

:       מין                     חווה    :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית
 נ / ז                                       

 1.5.1920 :לידה תאריך

  פולין :ארץ לידה  קלצה  ): מחוז, ישוב( מקום לידה  בלועזית
                                                                                                   

  מיילך :של האב שם פרטי  מרים לאה גוטפריד :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

                                  'לודג:   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע              Lodz    בלועזית   פולין : המגוריםארץ

                     
 

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

  לבינסק'אורסק באזור צ ,אורל באזור מגניטוגורסק, ביאליסטוק): ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?  אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  אורסק:    מקום  השחרור
 

 1.3.1946:  תאריך השחרור

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1960 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

אמי הייתה חולה . נולדו לי שם שני אחים,  בעיירה עד גיל ששיגרתי עם הורי. נולדתי בעיירה אחרי מלחמת העולם הראשונה
', למדתי בלודג. ונודע לנו שהסבא נפטר ויש שבעה, היו שם עוד בני משפחה, הגענו לסבתא. 1926בשנת ', והחלטנו לנסוע ללודג

אבי . אמי תפרה לעיתים וסיפקה פרנסה אלמנטרית. איגוד עובדי הטקסטיל היהודים עד פרוץ המלחמהאז צורפנו ל". בית יעקב"ב
גם אני עבדתי כדי שאבי יוכל להשגיח , עבדנו בקיוסקים לממכר מוצרי עישון בשנים האחרונות. היה חסיד, ייצר ומכר יין וחמאה

בעקבות המשבר הכלכלי שלחו . אבי חלם שאפקח על בתי ספר דתיים לבנות. י להיות במרכז העניינים ובמרכז העיראני נהנית. עליי
קראתי ספרים , סייעתי בפרנסת המשפחה. שעליו שילמתי לבדי,  עברתי לבית ספר ציבורי11בגיל . כי לא שילמנו, אותי הביתה

הייתה עיר ' לודג. סוציאלי-החיים סבבו סביב ציר פוליטי.  נוספים בערביםלקחתי גם קורסים, ביליתי עם חבריי, רבים ועיתונים
  . שביתות ושירי מחאה, פרולטרית עם הפגנות

  .'כל משפחתי נספתה בגטו לודג
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /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
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

, הגרמנים היו מייסדי פועלים' בלודג. שלא היתה רחוקה מגבול גרמניה', ים ללודגכמה ימים אחרי פרוץ המלחמה נכנסו הגרמנ
 במשך שעוד הגנה על עצמה, פני הגרמנים ואמרו לנו ללכת לוורשהמ הוזהרנו 1939בשנת . הפולנים פועלים והיהודים סוחרים

 אחותי הצעירה 1938בשנת . לא היה לחם. לרכולם ידעו על היט. אמא תפרה חבילה לכל ילד. הגרמנים ירו באנשים שהלכו. כחודש
ואנשים ביקשו להוציא אותנו מהתור כי היינו , אני וחברותיי הלכנו להביא לחם מוקדם יותר ממה שהיה מותר, היה עוצר. נפטרה
. רשה ההרוסהנסעתי עם ארבע חברותיי דרך ו. היה קור ושלג. ואני רציתי לעבור לחלק הרוסי, הייתה בחלק הגרמני' לודג. יהודיות

הנהר לצד הרוסי והם עזרו לנו לעבור את , כשישנו בתחנת הרכבת פגשנו חברים מבוגרים מאיגוד עובדי הטקסטיל, התמזל מזלנו
, נסענו לעיר יהודית. בצד השני קיבלו אותנו רוסים. לא היה לנו כסף.  ולא התבלטתי כיהודיה19הייתי בת . בעזרת איכר
חיינו . וינט התארגן ומצא מקלטים בקייטנות יהודיות נטושות' הג.רוסיה והייתה מלאה בפליטיםשהייתה שייכת ל, ביאליסטוק

בעלי ואני עברנו . עדיף על לחיות בקייטנה, הציעו לנו להיות פועלים קומוניסטיים. שם פגשתי את בעלי לעתיד, בתנאים לא רגילים
.  היו כאלף איש בטרנספורט הראשון ועוד כאלף בטרנספורט השני.נסענו בקרונות של בהמות, כפורשרר , דצמבראז היה . לאורל

. בכל חדר היה תנור פחם ונתנו לנו לבוש חם, היינו בלי כסף. היינו במפעל של מטלורגיה. היה אז חג מולד ותנאי הקור מאוד קשים
ם אחד נפלתי בדרכי להביא ספר יו. וקראתי ותרגמתי ספרים, קלטתי מהר מאוד את השפה הרוסית. כשעבדתי בבניין עזרתי לזגג

נשלחתי . הקרח היה חלקלק ופחדתי לשבור את ידי השניה. כדי לא לעבוד, פחדתי שיחשבו ששברתי את היד בכוונה. ושברתי את ידי
, כשנשלחתי לעבוד. כשלושה חודשים עם תלמידים פליטים מפולין, כימיה ועוד, חשמל, למדתי פיזיקה, לקורס הפעלת מערבל בטון

היינו חתומים . נשלחתי לקולוניה לנוער ושם היה מכל טוב. אז נשלחתי לקורס נוסף להיות פועלת במפעל. רר שאני בהריוןהתב
. כי רצינו שלילדנו יהיה טוב יותר,  הגענו לאוקראינה1.1.1941- ב. בגלל הריוני נתנו לי ולבעלי להשתחרר מוקדם יותר, לשנה

ושכרנו חדר , מכרנו את חליפת בעלי. הייתי בחודש תשיעי להריוני. חנויות, קרוב יותר אלינושם היו יהודים ועולם , נסענו לפולטבה
וחזרנו , חברותיי עזרו לי. רוסיה ובעלי גויס-פרצה מלחמת גרמניה. למדתי בבית ספר ערב. שם ילדתי את בתי נדיה. אצל איכרים
הייתי . בתנאים קשים, עם משפחת חברתי, דירה קטנה בלי שירותיםגרנו ב, 1941היה ינואר . בעלי ידע איך להגיע אליי. יחד לאורל

אז , נשאר איתנו חצי שנה. חזר לאורל ומצא אותי, יהודי-לא גויס כי היה פולני, בעלי היה ליד סטלינגרד. 1946עד , שם חמש שנים
פרוטקציה זכות ב. בגלל שהיו יהודים, בהתחלה לא רצו לגייס אותם. בעלי ארגן אנשים והתגייס. רצה הצבא הפולני להכנס לפולין

עבדתי כמנקה בחדר אוכל ואז . שהתה במעון כי אני עבדתי בעבודות שונות, נדיה הייתה בת שנתיים ולא הלכה עדיין. גויס לבסוף
ה קיבלתי את הידיע. זה היה בקרב ליד מוסקבה. כחייל צבא פולין,  נהרג בעלי במלחמה מול הגרמנים10.1943-ב. בתור קופאית

  . והסתגלתי לאקלים, הסתדרתי לבד עם מעט עזרה, גרתי עם נדיה לבד בחדרון.  אבל חשדתי בזה לפני כן1943במרץ 
  

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

נודע לי שהוריי והורי בעלי נפגשו . לא הצלחתי לאתר את משפחתי. נדיה הייתה בת חמש', דג חזרתי עם נדיה ללו1946בשנת 
  .וקיבלתי תארים מתקדמים בחינוך, ארגנתי מחנות קיץ לנוער יהודי, עבדתי כגננת. והרימו כוסית לחיינו



 

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

יצאתי לפנסיה בסוף שנות . עבדתי במכון סאלד במחקר כעשרים שנה. הייתי באולפן עציון ולמדתי עברית, 1960עליתי לארץ בשנת 
 לפני הוא נפטר.  שעלה איתו לארץ15היה לו ילד בן , כשהתחתנתי עם בעלי אברהם. ואז חזרתי לעבוד עוד כמה שנים, השמונים

סוף ,  נינים14-שמונה נכדים ו - כיום יש לי משפחה גדולה. שמרנו שבת. והקמנו משפחה, הוא עבד באיתנים כאפסנאי. כשש שנים
  ".חוג בית הקברות/ מעגל"הופעתי בסרט דוקומנטרי . טוב לסיפור טראגי

  

 


	                                         "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 



