
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

  .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

  
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   דן:שם פרטי   לנדסברג:שם משפחה

  קופתההשואה ובתפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
  Landsberg       |                           לנדסברג:   המלחמה או בתקופתה

  :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
  11.4.1939 :לידה נ / ז     Daniel      |                             דניאל:      המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                            מקום לידה                                   
  Otwock            |                                   אוטווצק):      מחוז, ישוב(

   פולין:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  אמה בביץ:נעורים של האם  ראובן:של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

  Otwock  Srodborow       |                      שרודבורוב אוטווצק   ):מחוז, ישוב(

   פולין:ארץ המגורים

  דמיתואר אק/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  : או בתנועה:                                   המלחמה :לפני המלחמה

  מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                                 
 אוטווצק וכפר במחוז לובלין   ): ארץ, מחוז, ישוב(

    גטו אוטווצק?     אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                               

                                                                                                        
   ?אילו ומתי? האם היית במחנות

  
                                                                                                        

  כפר במחוז לובלין: מקום  השחרור
 

 1945  :תאריך השחרור

  האם שהית במחנה   חזרת לאחר /לאן עברת
 ?)וםציין מק(השחרור  ?שם המחנה? עקורים

  מחנות/מקומות  שנת  : שם האנייה
  :בדרך לארץ 1965 :העליה  אם עלה (

    )בדרך הים
 

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(

  .הייתי ילד יחיד להוריי. פולין,  למשפחה אמידה באוטווצק1939באפריל נולדתי 
  ).אק'היא הייתה חניכה בבית הילדים של קורצ(אמי עבדה לפני הנישואין כמטפלת בילדים , אבי היה קבלן בנין

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבאו מסתור 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 
  :מתוך סיפורים של אמי ושל אחרים. לחמהאינני זוכר כמעט שום דבר מתקופת המ

  .עד לחיסול גטו אוטווצק הייתי שם יחד עם הוריי .1
כאשר אני רשום שם תחת שם של ילד , לקראת החיסול נמסרתי לבית יתומים של נזירות אליזבט הקדושה באוטווצק .2

שבתעודת , את האדם. הובה השתמשתי עד סוף המלחמ, על אותו שם בידי תעודת לידה תמאותה תקופה נמצא. פולני
אם המנזר (אחרי שנכנסו גרמנים למנזר בטעות וכמעט הרגו אותי . 2009פגשתי בפולין בשנת , הלידה שלו השתמשתי

 .הוחלט להעביר אותי למקום אחר, )הצילה אותי
אמי ידוע לי מסיפורים של . אצל משפחה פולנית תחת מסווה של ילד פולני, עד לסיום המלחמה הייתי בכפר במחוז לובלין .3

 .שמשפחתי שילמה עליי
  

  .AK אבי נהרג בתקופה שהיה פעיל במחתרת פולנית. אמי ניצלה בניירות מזויפים ותחת מסווה של פולניה
  

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

 שליד  Grojec-גרו ב) פולני שעזר לה במהלך המלחמה(אמי ואבי החורג . עם מחלת רעב, בגיל שש, 1945תי לאמי בשנת הוחזר
  .ורשה

 ניסינו לנסוע 1946בשנת . אמי החליטה לנסוע עמי אליה, שהיגרה לדרום אמריקה, ק אחות אבימכיוון שמכל המשפחה נשארה ר
  .וחזרנו לפולין, )ותה של אמיעקב בריא(אך הנסיון לא עלה יפה , לפנמה

נשארתי בן , 1965שם גדלתי עד עלייתי ארצה בשנת . לאחר מכן חזרנו לעיר הולדתי ולבית שהיה ביתו של סבי לפני המלחמה
  .יחיד

  .ובאוניברסיטה בעיר ורשה, למדתי בבית ספר יסודי ותיכון בעיר אוטווצק
  ).1965בשנת (החלטתי לעלות ארצה ) אשתי כיום( עם חברתי 26בגיל 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
 אנחנו חברי קיבוץ בית קשת בגליל 1983ומשנת , לאחר מכן בבאר שבע, תחילה גרנו בחיפה. 1965אני בארץ משנת  .1

  .התחתון
ובת , 1974שנולדו בשנת ) בן ובת(תאומים , 1968בת שנולדה בשנת :  ואב לארבעה ילדים1965אני נשוי משנת  .2

 .1980שנולדה בשנת 
, מעבר לזה. ח משרד התקשורת בו עבדתי" למדתי אלקטרוניקה בבית ספר להנדסאים בחיפה ע1971-1973בשנים  .3

 .מאוחר יותר למדתי ניהול איכות
 . במשרד התקשורתאלקטרוניקהוכטכנאי , במחלקת הנדסה מחוז חיפה,  עבדתי בדואר1983 משנת עלייתי עד שנת  .4
 ISO עסקתי בייעוץ 2000משנת . במחלקת הנדסה,  עבדתי במפעל מאזני שקל שבקיבוץ בית קשת1983-2000בשנים  .5

 .היום אינני עובד. 2009למפעלים עד שנת 
 ).תועדו(גם בהיותנו בעיר וגם בתחום הקיבוץ , הייתי פעיל בכמה עמותות .6
לאחר מכן עשיתי קורס קצינים . השתתפתי במלחמת ששת הימים ומלחמת יום כיפור בחיל התותחנים: צבאישירות  .7

ל גדוד פיקוד העורף שלאחר שעברתי לקיבוץ הייתי קצין קשר . והייתי קצין קשר אחראי במחוז באר שבע, ורףהעבפיקוד 
  .בעפולה

  
 


	                                          "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 



