
 

  "ְ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

   :שם משפחה  :שם פרטי
  טוביה  שוורץ

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

     Biolsky  ביולסקי  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   לועזיתב

      Tadek 1942 נ / ז     טאדק 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Saratov רוסיה  טובאסר 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 שושנה טייטלבוים  הנריך
  ):  ה לפני המלחמהנשוא/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
              

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהןחבר בארגו
                                    

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 'לודז, ברזנה, בוכרה, קרקוב, טובאסר

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1944 אוקראינה

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
   פולין-ברזנה   גרמניה- פלדן אג

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
   1949  עצמאות

  
  
  

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(

שהיה נהג ו  גבר שאהב נשים,אמרו לי שהיה גבוה ויפה.  אבילא הכרתי את. ין בפוליןוהלה בחבל ונעיירה בשם ברזגרו בהורי 
 .ביידיש-סטולר,  מומחה לעץ- היה נגר) סבי( ימנסיה ואביהבגתלמידה יתה האימי . ב.ג.בק
  

  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 /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

אימי נפרדה ממשפחתה וברחה יחד עם  ,בתחילת מבצע ברברוסה, הורי התחתנוששבוע לאחר . 1941תחתנו בשנת הוריי ה
 ברחוהם לאחר מכן .  מחסה בבית הקהילההבליק, יחד עם אלפי פליטים, מור אימיוטי'בז. וטימור'לז, אבי לתוך ברית המועצות

 .הוולגהנהר  לעבר וושוב ברח,  ימיםלכמהוב קרקל
לאחר שמונה ימים בבית החולים אימי הגיעה לבקתה בפאתי סרטוב . אני נולדתי בסרטוב בתאריך לא ידוע באמצע המלחמה

 .את אימי ואותי, האכילה את אימי בכוח וכך הצילה שנייםמרושיה . ליד ביתה של מרושיה טובת הלב
 .שמה רבקה, 1944יש לי עוד אחות קטנה שנולדה בשנת 

 .אימי בתושייה יצרה ומכרה לאוקראינים וודקה ביתית בשם סמגון .מתי הוא חזר אנו לא יודעים,  ויצא לדרכונותואבי נטש א
  

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

 . פליטים לכל דבר-בתנאי רעב קשים ובלי שום עזרה, לבדה עם שני תינוקות,  אימי החלה לחזור לפולין יחד איתנו1944בשנת 
ברציף , חיכינו לרכבת שעותבהמשך . וס ועגלהמ על ס" ק17אימי סיפרה שעטפה אותנו בסמרטוטים שהיו לה ונסעה איתנו 

ש לכפריים מקומיים וקיבלה תמורתו ביצים "אימי מכרה בקבוק יי . אספהאמי מעט פירורים שרקבלי אוכל , בתחנה קטנה
 .לפולין, עלינו על רכבת דחוסת אלפי פליטים ונסענו מערבה. ותפוחים וכך שרדנו

 .לצערנו הרב אף אחד לא נשאר בחיים. לא האמינה שאכן הרגו את כולם אמי, לחפש מי נשאר בחיים, הנ לברזהגענו
  .במחסן,  לגור במרתףרק לה לחזור לביתה אלא והאוקראינים לא נתנ

פולין ושוב רחבי ברביעי ביולי התרחש פוגרום ב.  שם התאספו פליטים רבים שנכנסו לבתיהם של יהודים שנרצחו,'זללודעברנו 
 . והתאשפזנו כמעט חצי שנה בבית חוליםים ופצועיםגרמניה חולהגענו ל. גרמניהלברחנו 

 .רחל,  אמי התחתנה מחדש ונולדה לה בת.ליד מינכן, במחנה עקורים בשם אגן פלדשיכנו אותנו 
  ".עצמאות"באוניית   עלינו ארצה יחד1949בשנת 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, ציבורית או תרבותיתעילות פ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
 .ו למחנה עולים ברעננה ליד אחותו של אביעברנאחר כך .  ונקלטנו במעברה בפרדס חנה1949 בתחילתהגענו ארצה 

שירותים , לדירת חדר לזוג הורים וארבעה ילדים בחדר אחד, עציון ברעננה' ברח" הפועל המזרחי"מהמעברה עברנו לשיכון 
  .חוןומטב

  
  
  

  מאיר שטייגמן: ראיון
  2009אוקטובר . רעננה

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "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 



