
 

  "ְ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
  דוד  שטורץ

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

     Shtorz   שטורץ  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      David 20.12.1925 נ / ז     דוד  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Buszkowiczki יןלפו  יק'יצקובסבו 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  פייגה  יעקב
  ):   לפני המלחמהנשואה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

Pshemishel   פולין  לפשמיש 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

 בית ספר יסודי                                   
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  לפשמיש
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  גלייביץ, בירקנאו, קובטפוס

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 25.1.1945 בלכהמר

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  לפשמיש באוסטריה

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  איטליה, אוסטריה, כוסלובקיה'צ, הונגריה 1949  גלילה

  
  
  

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(

, איציק, לייזר, גולדה:  שמות אחיי. ילדים5 במשפחה בת צעיר הייתי ה.14שבפולין וגדלתי שם עד גיל  קי'בבוסקוביצנולדתי 
  .למדתי בבית ספר עממי בעיירה שגדלתי בה .דבורה ואנוכי דוד

  
  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, ניםפרטיז/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
 ואני ושאר אחיי הגדולים היינו קי'בוסקוביצההורים יחד עם אחי לייזר היו ב .כשפרצה המלחמה לא הייתי עם המשפחה

הייתי אצל אחותי ונשארתי שם רוב תקופת המלחמה  . בגלל שהרוסים כבשו חצי מפולין וחצו את פולין לשתייםלשמישבפ
  ).גלייביץ, בירקנאו, פוסקוב, שבניה(וכשחיסלו את הגטאות לקחו אותי למחנות ומשם עברתי ממחנה למחנה 

מגלייביץ לבלכהמר ואחר כך הגרמנים עזבו את השתתפתי בצעדת מוות . בבירקנאו צרבו לי את המספר על ידי השמאלית
  ). מי שהספיק לברוח-חלקנו( הספקנו לברוח - לקחו אנשים למשרפות ועד שחזרו-המחנה

  .אני הניצול היחיד, שאף אחד מבני משפחתי לא שרד את השואה, חשוב לי לציין .אף אחד לא סייע לי להשאר בחיים
  

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

, אוסטריה, כוסלובקיה'צ, הונגריהנדדתי לאחר כך ו,  לפוליןתיזרח. כשהסתיימה המלחמה הרוסים שחררו אותנו מבלכהמר
  .איטליה ומשם לארץ ישראל באונייה גלילה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
ובמושב זה , להתיישבות הזורעיםהצטרפתי  מהצבא כשהשתחררתי. גוייסתי לצבא לחיל הרגליםו 24הייתי בן , כשהגעתי לארץ
עם היום  חלקם נשואים . בנים3,  בנות4 , ילדים7דו לנו נול, ל" עם אישתי שרה ז1952התחתנתי בשנת . אני גר עד היום

  .גאווה, נינה אחתיש לי  בנוסף . בדרך בעזרת השם14-הנכד הו נכדים 13יש לי סך הכל  .ילדים
  
  

  גלית מרקוביץ: ראיון
   2012מאי . מושב הזורעים

  
  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 



