
 

  "ְלדֹורֹות"     
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                           

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                  
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

 
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  :שם משפחה

  שוורצמן

  :פרטישם 

  טרזה

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  VILIHEM בלועזית  ויליהם: איתו נולדתישם משפחה 
 

:                     מין TEREZA בלועזית  טרזה :איתו נולדתישם פרטי 

 נקבה
  :לידהשנת

1933 
  רנוביץ'צ:  עיר לידה

  

 Chernivtsi בלועזית
 

 אוקראינה :ארץ לידה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  אהרון ויליהם

  בידר ציליה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  :     מקום מגורים קבועלפני המלחמה

  רנוביץ'צ

  בלועזית
Chernivtsi 

  :ארץ המגורים

 אוקראינה
  :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  :או בתנועה חבר בארגון
  )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

 
  Chernivtsi בלועזית יץרנוב'ציין את שמו צ, במידה והיית בגטו

  

  ציין את שמו, או מחנה ריכוז במידה והיית במחנה עבודה

  

 בלועזית
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

1944  

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 

  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  יץרנוב'צ

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במחנות מעצר בקפריסיןבמידה והיית 

  

1981 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

לעיר שלנו , שבאוקראינה יץרנוב'בעיר ששמה צ שנים 6ממני ב  אמי ואחותי הגדולה, ומשפחתי שכללה את אביהתגוררנו אני 

בתי  -ם יהעיר הייתה מאוד מפותחת מבחינת מוסדות יהודי. זו הייתה עיר של יהודים ודיברו בה יידיש. קראו הפריז הקטנה
  . אמי תופרת, בנאי אבי במקצועו היה.  וכל מיני אירגונים יהודים נוספים, ספר

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

 24תוך . ותהליך השמדת העם היהודי החל לפעול, לעירנו נכנסו כוחות של רומנים וגרמנים, 7כשפרצה המלחמה הייתי בת 

, והתחלנו לענוד טלאי צהוב, לאחר מכן החלה החרמת רכוש מהיהודים. יהודים 3000שעות ראשונות נרצחו בידי הגרמנים כ 

, אוכל לא היה.  מכמה רחובות של העיר שסוגרו במיוחד למטרת הקמת גטו פונו אותנו מהביתים שלנו לתוך גטו שהיה מורכב

בגטו היו מתנהגים אל יהודים . מקור וממחלות, הרבה מאוד מתו מרעב. טיפוס ביניהם - בגטו היו הרבה מחלות . וגם לא מים

ליד . המיועדות להובלת חיותזה נעשה על ידי משאיות  -ובמידה והיו צריכים לעביר את היהודים ממקום למקום , כאל חיות

מראות המים עם , שבו היו צעמידים מספר אנשים או את אלו שבאו לשתות ממנו והיו יורים בהם, הגטו היה נהר ששמו בוג

  . אברים של הנרצחים לא יישכח לעולם

משפחתה של אמי . מת -ל שמאו, מי שהולך לימין חי -והחלו לערוך מיון , לילה אחד באו גרמנים לביתן שבו ישנו אני ומשפחתי
לאחר מכן הקהילה הרומנית אשר כן תמכה ביהודים התחילה . כך ניצלנו באותו הלילה. ואנחנו לצד ימין, היפנתה חצד שמאול

אחותי למשפחה של , אני הגעתי למשפחה של עורכי דין. לעט לעט לשבץ את הילדים היהודים בין משפחות יהודיות מעיר יאס

  .מאוד התחברנו עם המשפחות המאמצות. הורינו לא ראינו עד לאחר תום המלחמהאת . רופאי שיניים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

כשהגענו לעיר לא מצאנו את . ץיברנו'אחותי שיכנע את הכוחות הרוסים לקחת אותנו בחזרה לצ, לאחר שהמלחמה הסתיימה

ישבתי כל יום ליד החלון . כיוונה בלב שהורינו בחיים ונראה אותם בקרוב. מצאנו משפחה שגדלנו ביחד והם אירחו אותנו. הורינו

לא האמנתי . וביום אחד בהיר ראיתי את אבי ודודי הצועדים לכיוון הבית שבו התגוררנו... מתוך ציפייה לראות הפנים המוכרות

. אך הן גם הצטרפו אלינו בהמשך, אמי ודודתי לא הצליחו להגיע כי לא היה להן כסף. מיינתחשבתי שאני מד, אה עיניילמר

  .ולעט לעט החתלנו לחזור לשגרת חיים שלאחר המלחמה, חזרנו לדירה שלנו שהייתה לפני המלחמה
ובהמשך גם , לאחר מכן נולד לנו בן. י את בעליהכרת 23בגיל . הלכתי ללמוד בטכניקום, 18אני סיימתי את הבית הספר בגיל 

בעלי כל חיי חלם לעלות . 1975והוא נפטר בשנת . גילו אצלו סרטן הכבד, שנים 25לאחר חיים מאושרים עם בעלי  במשך . בת

  .לנתניה 1981אני ובתי ומשפחתה עלינו ב שנת . בני עלה לארץ לפנינו . וכך גם בתי, בני התחתן. לארץ

  
  על חייך  בארץי /נא ספר

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

  
לאחר זמן מה הציאו לבתי ומשפחת לעבור לבאר . גרתי ביחד עם בתי ומשפחתה. כאשר עלינו לארץ התחלנו ללמוד באולפן

לאחר מכן אני . וסעת כל הזמן לעזור להם כי הם למדו ומישהו היה צריך לשמור על הילדיםהייתי נ. אני נשארתי בנתניה, שבע

לאחר מכן עבדתי במרכז לבריאות . שנים 6עבדתי בבית אבות במשך . אני דוברת הרבה שפות, התחלתי לעבוד בבית אבות

  .אומי ועוזרת לעוליםעד היום אני מתנדבת בכל מיני מקומות כמו ביטוח ל. נהנפש עד שלא יצאתי לפנסיה

  .נינים 4נכדים ו  5כהיום יש לי . עברתי וקניתי כאן דירה, והחלטתי לעבור לגור גם בכרמיאל, בני היה מתגורר בכרמיאל

  
  

  מאיה אבניצקי: ראיון

  2013מרץ , כרמיאל


