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  שם משפחה ושם פרטי כיום

  שוורץ :שם משפחה

  

  יונה :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           שוורץ :שם משפחה איתו נולדתי

                                           

                                             Schwartz בלועזית
 

   יונה :שם פרטי איתו נולדתי
  

 Jona בלועזית
                                           

:                     מין
    נ/ז

  : שנת לידה
20/6/1924 

   יו'קרפצ: עיר לידה
                                                              

  רומניה :ארץ לידה                       Karapciu בלועזית
  

  יעקוב :של האבשם פרטי ושם משפחה 
  

  אלזה לאונר :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                  יו'קרפצ: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

   רומניה :ארץ המגורים Karapciu בלועזית

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

 יסודי
   :מקצוע לפני המלחמה

  תלמיד

    

  :בארגון או בתנועהחבר 

  בני עקיבא

  

    אוקראינה -ורפולגונג, רנוביץ'צ: מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                              )שם העיר או האזור ושם הארץ(
  : ציין את שמו, במידה והיית בגטו

  בקהציבול, ובקהדאוב
 

  בלועזית
 Obodovka, Tzibulevka                                                                                                                             

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  חרסון, ניקולייב 

  

 בלועזית
Kherson  

   :הנך אדם חופשיהמקום בו נודע לך כי 

                                       אוקראינה

                              

  :תאריך השחרור
1944 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 )גרמניה ואיטליה
 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  ינהבבוקו, רומניה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנת עליה

  

1946 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  הגנה



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, או בהתנגדות בריחהב

  

הייתי בבית ספר . ו ומשפחתי כללה את הוריי ושתי אחיותיי'תי בעיירה קטנה ברומניה בשם קרפצלנולדתי וגד

נפט ואמי הייתה תופרת בבית ומתקנת אבי היה אחראי על בארות . וחבר בתנועת בני עקיבא' יסודי עד כיתה ז

  .בגדים של אנשים

פניתי לחבר של . אבל אני בכל זאת יצאתי מחוץ למחנה, בתחילת המלחמה סגרו אותנו בגטאות והיה אסור לצאת

מרוב הרעב בתוך המחנה לא הפסקתי לאכול . ההורים והוא שלח אותי לאשתו שקילחה אותי ונתנה לי אוכל

כל הזמן הייתי . למחנה תזרושם ואז חהייתה עובדת הבאתי איתי גם את אמי והיא  לאחר מכן. כשהזדמן לי

ושם היו מתייחסים אליי יפה ומביאים לי  SSהייתה תקופה שעבדתי אצל קצינים של ה :אוכלהר עם דמצליח להסת

  .ייאוכל שאביא לחבר

הרבה אנשים נהרגו , י שלא הצליח ללכת הרגו אותו מיידמ. תקופת הגטו הוציאו אותנו לצעידות ארוכות בסיום

היינו , הגענו למחנה באוקראינה ושם ניקיתי את המחנה ואת הכביש. בדרך וביניהם אבי שלא הצליח לשרוד

כנראה שזו הייתה , בכל מחנה לא נשארנו להרבה זמן. עושים כל מיני עבודות ולאחר מכן עוברים למחנות אחרים

. מחנה הייתי נבחר לעבוד עם הגרמנים אבל בכל פעם הייתי בורח מהם לקבוצה השנייה בכל. השיטה שלהם

תחילה . שארה עם הגרמנים היו יותר טוביםנדבר עשינו את אותה העבודה אבל התנאים של הקבוצה ש לבסופו ש

ת סוף אך בסופו של דבר לקרא, טענו שמי שנבחר על ידי הגרמנים כנראה גם יישאר איתם עד סוף המלחמה

 .המלחמה שתי הקבוצות שוחררו על ידי הפרטיזנים

  

, המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה( י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):המסר שברצונך להעביר לדורות הבאים

  

 .והגעתי למחנה עתלית לגאליתאחרי המלחמה הייתי מספר חודשים ברומניה ולאחר כן עליתי לארץ בעלייה בלתי 

בצבא שירתי כחובש קרבי . הגעתי לקריית אתאמשם לאחר מכן קבוצה של אנשים לקחו אותי לקיבוץ בית אורן ו

  . וכמובן גם שירות מילואים, יום הכיפורים, סיני, בדרגת רב סמל ולחמתי במלחמת השחרור

. שם עבדתי במשרד בעבודה שלא התאימה לי, בתור נכה מלחמה הגעתי דרך לשכת העבודה לבית חרושת נשר

עברתי קורס על . הסכימו להעסיק אותי במפעל עצמו במסגרייה ושם המליצו עליי הלאה והתקדמתי בעבודתי

  .בעזיבתי את העבודה עברתי לגור בירושלים. שנים עד צאתי לפנסיה 39חשבון העבודה ושם עבדתי 

נולד לנו ילד אחד שכיום הוא פרופסור  ,ייתה במחנה ברומניהיצולת שואה שהאשתי גם היא נ. התחתנתי 1949ב

  ...בדרך והרביעי, בבר אילן ויש לי ממנו שישה נכדים ושלושה נינים

  

 

  שלומית קישינובסקי: ראיון

  2010 ליאפר, ירושלים


