
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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. השל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

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

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  שלמה

  :שם פרטי

  טיסר

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

                                              בלועזית  טיסר: איתו נולדתישם משפחה 
  

 
   בלועזית         שלמה :איתו נולדתישם פרטי 

                                            
:                     מין

 כרז
   :לידה שנת

1930 
 פולין  :ארץ לידה                                                בלועזית                                          בליגרוד: עיר לידה

 מלכה בוק :שם פרטי ושם נעורים של האם  יצחק טיסר  :של האבושם משפחה  שם פרטי

   בלועזית  בליגרוד  :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
                                         

 פולין  :ארץ המגורים

   :לפני המלחמה אקדמיתואר /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(

                                                                                              
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

  
   בלועזית

                                                                                                                             

   ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                                

  בלועזית
  

     :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

                                                                    

 

  :  תאריך השחרור

 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו לאחר (
  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  
1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  
  כלנית 



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

בבית גדול עם שטח אדמה נרחב  גרנו .בליגרוד, LESKOV בריסק כפרי באזור גדול בבית, גן עדן מקסים, נולדתי בפולין

פרט למקרים בהם  ,גרמנים לפולין הם היו יחסית בשקטלפני פלישת ה .לנופים אני מאוד מתגעגע .היו יערותמסביבו ו

נולדה בתאריך  BUKל מלכה לבית "זאימי . "אנטישמים גדולים"מתאר אותם כ הייתיאני תמיד  .נוטפלו אלינים ניאהאוקר
לכולם היו משפחות וכולם  ,אחים ואחיות 8תמה בגיל צעיר והיו לה יסבתי התי .שמות הוריה משה ושרה בוק 20.3.1912

גם הם נרצחו במהלך  ,נחסיפ -אחדואח  ,הוזוסל שהייתה רווק ,בילה ,מיכל -היו שלוש אחיות ,יצחק טיסר ,אביל .נרצחו בשואה

  .סבי היה חייל בצבא הפולני ואף היה ככה ממלחמת העולם הראשונה .המלחמה

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):נעזרת או אולי למי עזרתבמי , האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  
הגרמנים הגיעו  .גיעו לכפרים הגברים היהודים בהם גם אביו חצו את הגבול לברית המועצותי זוכר כי לפני שהגרמנים הנא

חד ייתכדי להבלא הייתה להם ברירה והם גם חצו את הגבול לברית המועצות  ,וגירשו אותם מביתם רק עם הלבוש שעל גופם

 ית המועצותראך הם רוצים לחיות כאזרחים בבתם הרוסים לו אוכאשר חצו את הגבול שא .ית המועצותעם אב המשפחה בבר
כו ה ,"בוגדים"כתגובה על דבריהם כינו אותם הרוסים והם ענו שהיו מעדיפים לחזור הביתה  .או שהם מעדיפים לחזור הביתה

בסופו של דבר הם ואבי מתאר מסע ארוך ברכבת של בהמות ללא מזון או מים  .ביריאותם ושלחו אותם למחנה עבודה בס

  בירסק אובלסט בכפר ששמו מסלניה יעבודה בנובוס מחנההגיעו ל
בשלב מסוים ולקה בשחפת ואושפז בבית חולים  אבי .המחלות ועבודות הפרך ,הקור ,רצופים בקשיים מחמת הרעבהחיים היו 

ורתו לא בקמקום  .שתויני ילדיו ואבסופו של דבר הוא נפטר לע .לא היה ניתן לטפל בו והוא הוחזר חזרה לרציף הקטן בו הם גרו

  .ידוע 

  .ק מכיוון שלא היה משהו אחר לאכולאוסף קליפות שורשים ועלים ומכין מרהייתי 

 יהצילה אות יאימ. למוות מהקור תיאליה וכמעט קפא תייהתלוופעם אחת  .המשיכה לעבוד בכריתת עצים באותה תקופה מיא

  .לקום וללכת ילהירדם והכריחה אות יל הפשרכיוון שלא אמ

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

הצלה רגון הצעירות לאי שתי אחיותיאת ו אותיהעבירה  אמא-ו נחאך לא הצל נולחזור לאזור מגורי ניסינו , עם תום המלחמה

בסופו של  .הגדולה אחותיעקרה לאיטליה עם  יאימ) כוסלובקיה וצרפת'צ( -שכנו בפנימיות במדינות שונות ברחבי אירופהיהודי ו
  ."כלנית"גלית באוניה הנוער בעליה בלתי לעליית  עם עלינו דבר

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  
 .בראשון לציון ייואחיות ימלגור עם א תילישיבות שונות ובסופו של דבר עבר צורפתי ,עד כמה שאני זוכר1.9.1948 בתאריך

  .ל בשל תת משקל ומספר מאוד גדול של משקפיים"פטור משרות בצה תיקיבל
מסרגות מעץ על מנת שתסרוג סוודרים  ימכין לאחות תיבזמן המלחמה מכיוון שהימקצוע שלמדתי , נגרעבדתי כבארץ 

  .הכל במעשה ידיי מסגרות של התמונות כיוםה ,השולחן ,המטבח ,ל הצריפים בביתל הדברים ואת כאת כבניתי . למשפחה

  

  

  


