
 

  "ְלדֹורֹות"                                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                                   

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                                       

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

  ברנרד :שם משפחה

  

  אברהם :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           בראנט: שם משפחה איתו נולדתי

                                            

                                             Brenat בלועזית
 

  אברהם :שם פרטי איתו נולדתי
  

 Avraham בלועזית
                                          
:                     מין

    נ/ז
  : שנת לידה
4/2/1936 

   ולודובק: עיר לידה
                                                              

      Wloclawek בלועזית
                                           

  פולין :ארץ לידה
 

  יעקב :שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  לאה שמלץ :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                    טֹורּון, ולודובק: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

  Wloclawek בלועזית

 
  פולין :ארץ המגורים

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

  :בתנועהחבר בארגון או 

בני , השומר הצעיר, ר"בית(

    )עקיבא

  

     יערות ובתי יתומים ברוסיה: מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
  ציין את שמו     , במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                   סיביר קומי  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1945:  תאריך השחרור

 
מחנות פליטים שהוקמו ( ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה

  

 גרמניה -הזנהקה –אוסטריה , וקשייד

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  פולין, ולודובק

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנת עליה

  

1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  מרתון



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                   

לאימי קראו לאה ברנרד ולאבי קראו  ,39ברחוב קליסקה מספר  ולודובקבארץ פולין בעיר  4/2/1936נולדתי בתאריך 

אבא היה בוגר . בתפקיד חשב כלכלי גרורלנדהייתה עקרת בית ועסקה בתפירה בבית ואבא עבד במפעל  אמא. יעקוב

במסגרת תפקידו הוא ארגן נוער יהודי . ר בעיר שלנו"בכלכלה ועסקים באוניברסיטת ורשה ובנוסף היה ראש תנועת בית

  .לעלייה לארץ ישראל

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, או בהתנגדות בריחהב

  

אחרי  .אנשי הגסטפו רצחו אותו ואז, אבא עבד בעבודת כפייה אצל גרורלנד במפעל בעיר 1939-1940במשך שנה בין 

נסיעה ברכבת מטוסים זמן הבדרך ב. עברנו את גבול רוסיהואחי בנימין ואחותי שרה  לקחה אותי עםאמא , שהרגו אותו

איש אחד תפס אותי ביד ויחד קפצנו מהקרון הבוער במרחק דיי . רבים נהרגואנשים הקרונות עלו באש ו, ותנוהפציצו א

 . כך נפרדתי מאמא מאחי ומאחותי. לאחר מכן האיש עזב את ידי ונעלם. גדול מהרכבת שהמשיכה לעלות באש

ילדים אשר אבדו מהוריהם  -בדרך הצטרפתי לקבוצת ילדים קטנה, הנדידה עברתי בתוך יערות על אדמת רוסיה תבראשי

בדרך עברנו בכפרים , הנדודים היו ביערות. היה במצב שלנו הוא גםוילד בוגר יותר שהיה משגיח עלינו ב נעזרנו. כמוני

יותר גדול שתמיד היה איזה בגד היו מחלקים מזון ולפעמים כך הצלחתי לקבל . מזון לילדים היו מחלקות מבתי עץ והנשים

יד עץ ומתכסה בסמרטוטים שמצאתי בין שיחים ל הייתי ישןבחורף . לגופיאותו רק בעזרת חבלים הצלחתי לקשור ש ממני

עגלות , ראיתי ילדים מתיםבדרך . עם הזמןשמתו מהקבוצה שלנו היו הרבה ילדים . התרגלתי לשרוד בטבע ךכ, בדרך

מאזורים לכן השתדלתי להתרחק המראות היו קשים ו, עיירות קטנות שרופות והרוסות, שרופות עם אנשים ובעלי חיים

ודרכו הצלחתי בית יתומים הגעתי ל 1945ב. 1945עד שנת  1940כך היה משנת . לתוך עומק היעריותר וללכת מיושבים 

  .עם אחי ואחותי א שליאמאת  למצוא

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ): עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

לעזוב את רוסיה ולחזור תכננה אמא . יעו על סיום המלחמההוד, אחרי שפגשתי בחזרה את אמא ואת אחי ואחותי, בסיביר

דרך בית . לבית ילדים עם מדריכים שהגיעו מארץ ישראלהגענו והפעם  ולודובקבגמר המלחמה חזרנו לפולין ל .לפולין

צרפת הגענו ל, אוסטריההיינו במחנה עקורים וקשייד ב, כוסלובקיה'צ ,פוליןעברנו את דרך ב .הילדים עלינו לארץ ישראל

  . לארץ ישראללאחר מכן הגענו  .היינו במחנה עקורים הזנהקה גרמניהגם בו

  



 

  בארץי על חייך  /נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

  

התגייסתי  21.1.1954ובתאריך " עמל"בית ספר ללמוד בסיימתי . עלינו לארץ ישראל לעיר רמלה 21.1.1949בשנת 

 55עד גיל . ם ביותרמיוחדת בפיקוד דרום והתנדבתי לתפקידים המסוכניעברתי טירונות ליחידה , שרתי בגולני. לצבא

  . בכל מלחמות ישראל ועוד דברים רבים למען ביטחון הארץ השתתפתי, י במילואיםשירת

  

 

  הסיפור נכתב על ידי אברהם ברנרד

  2012יולי , נעלה

  


