
 

  "ְ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

  אלשוונג :שם משפחה   לאו:שם פרטי
    

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

Allshwang                                                                    
:       מין   :לידה תאריך                          לאו:המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

Leo                                                                                          6/12/1937 זכר 
   לטביה:ארץ לידה                                          ריגה):מחוז, ישוב( מקום לידה   בלועזית
Riga                                                                                           

   בר :של האב שם פרטי   הילדה גרסון:שם פרטי ושם נעורים של האם
   

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

                             ריגה:לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   לטביה:ארץ המגורים   בלועזית
Riga                                                 

 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהפני מקצוע ל  :   או בתנועהחבר בארגון

                                    
                      .רוסיה, מחוז איוואנובו, אזור קומסומולסק, כפר פיסצובו): ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                       
                                                                           

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
  

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות  1990 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
     
  

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(

ת עלה בשנשובן נוסף , 1936ישראל בשנת ארץ בן אחד שעלה ל. לסבתי היו תשעה ילדים.  בריגה שבלטביה1937נולדתי בשנת 
כאשר אחי , היינו רק שני אחים. אמי נשארה לגור בלטביה בגלל שאבי שירת בצבא הלטבי. כל יתר משפחתי נותרה בברזיל, 1934

אני . אבי עבד במפעל טקסטיל יחד עם אמי שעבדה כמנהלת חשבונות. היינו משפחה של שומרי מסורת. 1942הקטן נולד בשנת 
  . גדלתי בבית עם מטפלת

  
  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 /ריחהב;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
אני זוכר כי היא שכבה ,  אמי הולידה את אחי1942בשנת .  שנים4אבי נשלח לצבא והשתתף במלחמה במשך , עם פרוץ המלחמה

שם , חו אותי לבית יתומיםלאחר מכן של. ודיברתי רק גרמנית, לא ידעתי לדבר רוסית, במיטת בית החולים ואני הייתי מבוהל נורא
לאחר . ני ולא ידעתי לדבר את השפהאמי לא ידעה היכן א,  וחצי4הייתי בן , זאת הייתה תקופה קשה עבורי, שהיתי כחצי שנה

שם התגוררה עם אחי הקטן ועבדה במפעל לייצור בד עבור , פיסצובותקופה אמי מצאה אותי בעיר גורקי ולקחה אותי לכפר 
אמי קיבלה משכורת ,  כי לא קיבלנו תעודה על כך שאנחנו משפחה של קצין צבא ולכן לא הגיע אלינו כסף מהצבאאני זוכר. מצנחים

אמי הייתה תופרת לנו . רעב כבד ותנאי קור עזים, באותם ימים סבלנו מעוני. חודשית נמוכה מאוד שהספיקה רק לשני כיכרות לחם
באותם ימים נאלצתי לטפל באחי ולדאוג לו לאוכל מכיוון שאמי עבדה .  באמצעמעילים משתי חתיכות בד וצמר גפן שהיינו ממלאים

 חדר ,התגוררנו במעון לחיילים שחולק לחדרים.  אחי הקטן נפטר מרעב7-8האוכל שהיה לנו לא הספיק וכאשר הייתי בן . כל היום
. אספנו כסף וקנינו טלה קטן, ו כמה משפחותאני זוכר כי באחד מהימים התאגדנ. השירותים היו משותפים מחוץ למעון. לכל משפחה

אמי הלכה עם כמה מהשכנים , אני זוכר כי בכדי לשמור את הכבש בקירור. וכשהפך לכבש גדול הרגנו אותו, האכלנו וגידלנו אותו
. שנהאת הבשר שמרו בתוך הקרח והנסורת וכך הוא נשמר במשך . וערבבו את הקרח עם נסורת עצים, הביאה קוביות קרח, לנחל

, היה שולח לנו חבילות של בגדים' גוינט'לקראת סוף המלחמה ארגון ה .מאחורי ביתנו הייתה חלקת אדמה עם בצלים וירקות גינה
  . תה וירקות, בשר משומר

  

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

ההורים . כשנכנסנו לבית ראינו שהכל נגנב.  אבי חזר לעיירה וביקש את הדירה שלנו בחזרה1946בשנת ,  חזרנו לריגה1945ביולי 
 חזרתי למסגרת 7 בגיל .אבי נפטר מדלקת ריאות שקיבל בזמן המלחמה' 46 ביוני .עבוד כדי שיהיה לנו מה לאכולשלי החלו מיד ל

 שהייתי צריך , לאחר מכן בשניםבמשך כל אותם שנים וגם. מוד במכללה ובאוניברסיטה ועשיתי תואר שניסיימתי לל, לימודית
תמיד הייתי הסגן של מישהו ולתפקיד הבכיר .  הרגשתי את האנטישמיות והגזענות בגלל היותי יהודי,להתמנות לתפקידים בכירים

 התחתנתי בריגה ונולדו 1959בשנת . ברירה מינו אותי לתפקיד בכיררק כאשר כבר לא הייתה להם . רוסימישהו ביותר היו ממנים 
ההחלטה לעלות לארץ נבעה . עם השנים התקדמתי ובסופו של דבר הגעתי למעמד גבוה ועבודה עם רכב ונהג צמוד. לי שתי בנות

  .בגלל שבתי רצתה לעלות יחד עם משפחתה לארץ
  

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

איש , הוא היה פרופסור לכלכלה באוניברסיטת תל אביב. 1948דודי עלה לארץ שנים לפנינו והשתתף במלחמת העצמאות בשנת 
בשנת .  דודתי ומשפחתה נספו כולם בגטו.נולד בארץ והיה טייס, אשר גרסון, בן דודי. 92הוא נפטר בגיל . מוכשר ויודע שפות

אני . אני ואישתי התחלנו לעבוד מיד לאחר שסיימנו ללמוד באולפן. גרנו תחילה בקריית ים ולאחר מכן בחולון,  עלינו ארצה1990
ית בתי הקטנה סיימה פה ב. והמשכתי גם לאחר הפנסיה,  שנים18בראשון לציון בתפקיד חשמלאי במשך ' קידמה'עבדתי בחברת 

אני . כל בוקר הולך לחדר הכושר ולבריכהבעל רכב ו, עצמאי, ני כרגע בפנסיהא.  נכדות ונכד אחד3כיום יש לנו . צבא ומכללה, ספר
   . משפחה בעלת אמונה היינו ותמיד נהיהאנחנו, ואנחנו נוהגים לחגוג כל שנה את ראש השנה, אוהב לבלות עם נכדי

  

 


	                                         "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 



