
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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 אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  שוורץ

   :שם פרטי

  יהודה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, לה אינה נוגעת אלייךבמידה והשא                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                                            שוורץ

                                              בלועזית
Schwarz  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  אלמוט 

   בלועזית
Almot                              

:                     מין

    זכר
   :לידהשנת 

1926 
  :  עיר לידה

                                                             ברלין 

       בלועזית
  Berlin                                         

  :ארץ לידה

 גרמניה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  ם שוורץהרמן חיי

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 ליבה פריטיאם 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  ברלין

   בלועזית
 

  :ארץ המגורים

 גרמניה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

  חמש כיתות לימוד
   :המלחמהמקצוע לפני 

               נועי חשמלבבית מלאכה למעובד 

  :או בתנועה חבר בארגון
  

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

   גרמניה ,ברלין
 

     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

1945 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

 באיטליה עקוריםמחנה 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  גרמניה סיבילה 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1947  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

היה לו , אבא היה בצבא של הצאר ונפל בשבי הגרמני .לאימי ליבה ולאבי הרמן 1926בשנת שמי יהודה שוורץ ונולדתי בברלין 

אימי הייתה עקרת בית וגרנו יחד עם סבא ושני דודיי ואחותי שמבוגרת ממני . פועלים 60ר סיגריות והוא העסיק מפעל לייצו

ימי ראשון וגם הייתי הייתי חוזר מבית הספר ואוהב לקרוא ספרים וללכת לקולנוע בדרך כלל ב, בבית הייתה שגרה. בשנתיים
אחותי . עושים קידוש בשבת ויום כיפור ומבקרים בבית הכנסת, אוכלים כשר ,שראלגים את חגי יבבית היינו חוג. הולך להצגות

  .ב"ושם אימצו אותה למשפחה אומנת בארה 14יצאה לאנגליה בגיל 

לפי מה שאני זוכר  .אבא היה חשוד בקומוניזם והגרמנים תפסו אותו והכניסו אותו לבית סוהר, 1939בתחילת המלחמה בשנת 
יהודי אז הוא החליט לחזור לאוקראינה ולהתגנב דרך הגבול שם נתפס ונורה  היותוע לפולין ולא נתנו לו להישאר בגלל הוא הגי

נודע לאחיותיי שאבי מת והן בישרו לי זאת ונתנו לי , דרך חבר שהכרתי לפני המלחמה, לאחר זמן מה. ונלקח למחנה שבויים

   .את תאריך הקדיש

  
  מן המלחמה י על קורותיך בז/נא ספר

ביום הראשון למלחמה דפקו על דלת הבית שני גברים מהגסטאפו ואמרו שקורה משהו בין ברית המועצות לבין גרמניה 

 אי ברליןימים ולאחר מכן שלחו אותנו לברית המועצות אבל מ 8לקחו אותנו למחנה מעצר בברלין למשך . ורריולוקחים אותנו לב
 רכבת והובילו על במעצר סבלנו ממלריה וקדחת ולקראת החורף העמיסו אותנו . וסטריהיה להיכנס אז נכנסנו דרך אאפשר ה

אני זוכר  .מידה ולא היו גונבים לנו את הפחםזאת ב ,על תנור אחד רבים היינו מתחממים אנשים, בסיביר היה מאוד קר .לסיביר

אחרי תקופה מסוימת שבתי  .חולים מאולתר לא היה לנו איך להתחמם ולאימא קפאו הרגליים עד שהיא נכנסה לביתבו יום 
בחור אחד עזר לי ואמר  , התחלתי לבדוק ולשאול אנשיםכאשר . לבקר את אימא עד שלאף אחד לא היה מושג מה מצבה

  . ומאז לא ראיתי אותה ולא ידוע לי מה עלה בגורלהלפני כמה ימים  השלקחו אות

  

  לארץ  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך /אנא ספר

לקחו אותנו לגבול   .חיכו לנו מהסוכנות היהודית בה, גרמנית ההגענו לסביליה שזאת פרובינצי 1945בסוף המלחמה בשנת 

 30-40בוילה גדולה  נוגרנו כול. באיטליה עקוריםשלקחו אותנו למחנה ' של עלייה ב אנשי הסוכנותאוסטריה ושם פגשנו את 

שרנו שירים ציוניים ופטריוטים וחיכיתי לתורי לעלות לארץ , למדנו שם קצת עברית, טוינ'ה והכול היה מנוהל דרך הג'חבר

אליה הגענו בסירות גומי  ,אחרי כמה ימים הביאו אותנו ברכבת ליד עיר חוף באיטליה ושם עלינו על אוניית מעפילים. ישראל

הגיעו המשחטות של  וכאשר התקרבנו לחופי חיפההיינו כשבוע בים . באופן סמוי כי היא עמדה קילומטר מהחוף האיטלקי

התנגדנו לבריטים כמה שיכולנו וזרקנו עליהם חבילות של מרגרינה ותפוחי אדמה עד , הבריטים וניסו להשתלט על האונייה

תי ארץ ישראל ועברלימודים שקשורים לדת ול, ולמדתי ערכים 17בת  הייתי. ומשם לקחו אותנו לקפריסין למחנה שנכנענו

   .הכשרה צבאית כהכנה לצבא בארץ

  

  י על חייך  בארץ/א ספרנ

באותה תקופה התחילה מלחמת העצמאות . בסוף לקיבוץ גשר בבקעת הירדן נומקפריסין עלינו לעתלית ומשם לקחו אות

בשנת . פור הרבה שוחות ועמדות הגנה מסביב לקיבוץשניים מחבריי נהרגו ואני זוכר שהתחלנו לח, ונלחמנו להגנת הקיבוץ

כל חיי גרתי . נולדו לנו שני בנים שאחד מהם גר בקיבוץ עד היום והשני גר בחיפה, הכרתי את אשתי וגרנו בקיבוץ 1960

ה לאחר כמה שנים אשתי נפטר. כ הייתי חצרן בבית ילדים"בלול ואח, בפרדס, בקיבוץ ועבדתי במגוון עבודות של הקיבוץ

הביטחוני ילך וישתפר למעננו ולמען הדורות ושהמצב אני מקווה שיהיה שינוי במדינה . ממחלה ואני חי פה בקיבוץ עד היום

  . הבאים

  

 

  

  רונן אליהו: ראיון

  2013מאי , קיבוץ גשר


