
 

  "ְ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

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית   infovatikim@pmo.gov.il:  ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא      

  .נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר      

  02-5605034: בפקס או   49003פתח תקווה  10437. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר      

  .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  שחר:שם משפחה

  

  ישראל: שם 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  שוורץ : איתו נולדתישם משפחה 

  

 בלועזית
  

 
  ישראל :איתו נולדתישם פרטי 

  

  בלועזית
ISRAEL 

:                     מין

 זכר
  :לידהשנת

20/11/1943  
 

  )אזור מולדובה(חוש :  עיר לידה
  

 רומניה :ארץ לידה HUSHבלועזית

  שוורץ יעקב :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  רבקה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  חוש: מקום מגורים קבועלפני המלחמה

  

  בלועזית
HUSH 

  :ארץ המגורים

 רומניה
  :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(

  בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו
  

 בלועזית  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

  :הנך אדם חופשי המקום בו נודע לך כי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

 )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  חוש

  :שנתעליה  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

1950  
 

  ציין את שמה, באנייהבמידה ועלית 

  .לא זוכר את שם האוניה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון
  

. אמי הייתה עקרת בית. עוסק בכל הנושא של הנעלייםהוא היה , אבי היה עצמאי. אני ומשפחתי חיינו בעיר חוש שברומניה

  האחים , סבא, סבתא(משפחתי הקרובה  . לאבי היו שמונה אחים .אני בן הזקונים, אנחנו שלושה אחים

  .הם היו גרים בערים שונים ברומניה, לא היו גרים באותה העיר) של ההורים שלי

  

את אחי הגדול זרקו מבית הספר  .משפחות של גויים 4יהודים ועוד  אנחנו היינו גרים בשכונה מעורבת שבה היו שתי משפחות

  .הוא התמחה במתמטיקה. כי לטענתם הוא היה חכם יותר מהגויים

  
  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,ו בהתנגדותא בריחהב
  
  

הגויים . הגוייםקצת לפני שהתחילה המלחמה אנחנו הסתתרנו בבית של . 42- אני הייתי בן שנה כשהתחילה המלחמה ב

 הגויים פחדו להסתיר אותנו .הפירוש של זה הוא בית קירור מתחת לאדמה  -הסתירו אותנו במקום שמכונה ברומנית בץ

התנגד והגרמנים הכו , 14שהיה בן , אח שלי הגדול .הגרמנים תפסו אותנו שהיינו מחוץ לבית קירור. ונאלצנו לצאת מהמחבוא

את אבי שלחו למחנה עבודה ששם הוא . זה היה יום חורפי, הוציאו את ההורים שלי מחוץ לעירהם . אותו עם הכת של הרובה

אמי סיפרה לאח שלי הגדול שאין לה בשר לתת לי וזה ממש כואב לה . אני נשארתי עם אמא ואחיי הגדולים. םחודשי 9- שהה כ

  . כי היא יודעת כמה אני אוהב בשר

  

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

לאחר  .הגרמנים והרוסים בזזו את כל הרכוש שלנו. קירות 4רק עם . ראינו בית ריק )אמא שלי ואחיי, אני( ברגע שחזרנו הביתה

 .ברגע שהמשפחה התאחדה התחלנו להשתקם מחדש .אחים 4כשלושה חודשים אבי חזר הביתה והתברר לנו שלאבא נשארו 

  .הוא קנה מכונות תפירה והתחלנו להשתקם, אבא התחיל לעבוד עוד פעם

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  
  

. כשהגיע לארץ האנגלים תפסו אותו והוא הוגלה לקפריסין למשך שנה. דרך השומר הצעיר 48- עלה לארץ באחי האמצעי 

ארגנו את הדברים שלנו לקראת העלייה אני הורי ואחי הגדול  .והתגורר בקיבוץ הזורעעלית הנוער עם לאחר מכן חזר לארץ

עלינו  .קילוגרמים המותרים הם לקחו לנו 30 - כל מה שהיה מעל ה, קילו של בגדים 30לכל אחד היה מותר לקחת  , הגדולה

אני  .שם התגוררנו כשנה באוהלים, יה בחיפההעלילשער והגענו  )עיר הנמל של רומניה(קונסטנסה מ באוניה 1950 -לארץ ב

היה שם חוק שרק לאחד מבני . לאחר מכן עברנו לקדימה שזה היה מחנה ששם אבי עבד בבניין .כשהגענו לארץ 5הייתי בן 

  .המשפחה מותר לעבוד

  

והתחתן עם הבת של החבר שגר בשכונה שלנו  אחי הגדול התגייס לצהלי שנה ראח )חבר מפלגה(מ "אבי היה פעיל במפ



 

שהיתי שם שלוש שנים שבמהלכם , אותי העבירו לעלית הנוער לקיבוץ העוגן .הוא למד בארץ ונהיה מנהל בנק. ברומניה

עוד . 65-התחתנו ב. )רחל( שם פגשתי את אשתי, התגייסתי לצבא וחתמתי קבע .התחלתי ללמוד עברית ועבדתי בחקלאות

  .נכדים 8-בנות ו 3יש לנו . שנות נישואים 50 אנחנו חוגגים  )2016- ב(שנתיים 

  

  2014ינואר , כרמיאל, מאיה איבניצקי: ראיון

  


