
 

  "ְ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

  שוורץ :שם משפחה
  

  אשר :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

          שוורץ: המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Swartz בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                       אשר  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Asher בלועזית
ז     נ /                                     

 :לידה תאריך
11.12.1925  

   'לודג ): מחוז, ישוב( מקום לידה Lodg בלועזית  פולין :ארץ לידה
                                                                                                   
  יוסף :של האב שם פרטי  מרים :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                 'לודג:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע      Lodg            בלועזית   פולין :ארץ המגורים

                     
 

:   או בתנועהחבר בארגון
  פרטיזנים

  שנות לימוד5: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  
  גטאות ומחנות עבודה בפולין ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                       
                                                                           

 י הגרמנים" ניסיתי לברוח מספר פעמים ונתפסתי ע1941-1944' גטו לודג ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  נסטחובה במשך שנה'מחנה עבודה צ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

   נסטחובה'צ:        מקום  השחרור
 

 4.1945  :תאריך השחרור

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

  
  טורינו באיטליה :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1947 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה

  

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(

הלכתי לבית , בילדותי. באזורזו הייתה סביבה כפרית שבה התרכזה הקהילה היהודית . שלושה בנים, גרנו באזור לובלין שבפולין
ולא היו לי בגדים ונעליים , לא היה לי אוכל. נשארתי לחפש את חיי בשלג ובגשם. ולאחר מכן העולם התהפך' ספר עד כיתה ה

  ! העיקר להישאר בחיים–כל מה שיכולתי לתפוס תפסתי . לפעמים מצאתי בגדים על האדמה ביערות. ללבוש
  

  מלחמה י על קורותיך בזמן ה/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
   ):ועצותמווקואציה למרכז ברית הא/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

לעיתים ביקשתי שכל זה . התחלת לחשוב איך להסתיר את עצמך.  נשארת חי–אם הצלחת לברוח . מוות היה בכל מקום ובכל זמן
שוב , כשברחתי מהגטו הצטרפתי לפרטיזנים עד שנתפסתי .  לא רציתי להחליף את זהותי! העיקר שייגמר– בחיים או במוות –ייגמר 

  .וכך חוזר חלילה, סיתי לברוחני
י כך שעבדנו ולעיתים גם גנבנו מהגרמנים מה "התנגדנו ונלחמנו ע. רק הפרטיזנים עזרו לנו. הסתתרנו בשוחות שחפרנו לעצמנו

  .שיכולנו
  .כמעט כל יום בבוקר עשו מסדר נוכחות ומיד אחר כך סלקציה
רבים וטובים נהרגו בעת הנסיון . מי שלא הצליח נורה למוות. יתי זאתאם יכולתי לברוח מתחת לגדרות התיל לכיוון היערות אזי עש

פעם היו ). כמו אצל הערבים( חיינו בחמולות –בני דודים , דודות, דודים:  מבני המשפחה שלי שהלכו לעולמם121. לברוח מהמחנות
  !בשואה הכול נגמר.  ילדים ויותר במשפחות10
  

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

 עברנו לאיטליה ושם היינו במספר מחנות מטעם עליית 1947בשנת . מחנה עקורים,  עברתי למחנה אדמונד באוסטריה1945בשנת 
  .הנוער

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, התעסוק/ לימודים: ציוני דרך(
בכדי לרכוש מקצוע " סולל בונה"והתחלתי לעבוד ב, התגייסתי לצבא לשנתיים.  עליתי לארץ והתיישבתי בקיבוץ שריד1947בסוף 
 –לא המשכתי ללמוד . תייכתי להסתדרותהש. ביוב ועוד, אפסנאות, טיוח, אינסטלציה, מסגרות: למדתי כל מה שהיה צריך. לחיים

אנשים . בצבא למדנו לתקשר עם הידיים.  לא היה לי משהו אחר לעשות–שירתי בחיל התותחנים ואהבתי תקופה זו ! הלוואי ויכולתי
. דתהמרכז התרבות שלי היה השפה העברית ולמי. פולנית ורוסית והיה צריך ללמוד לתקשר ולהבין האחד את השני, דיברו רומנית

 החברים בקיבוץ  . הכול נלמד בעברית–למדנו גם שירים ישראלים בקיבוץ . יידיש ופולנית כשהגעתי לארץ, ידעתי אוקראינית
  .ובזכותם התחלתי להרגיש שוב בבית, בשפה, בעבודה: ידעו כולם עברית ועזרו לי מאוד) הקיבוצניקים(

  

 


	                                           "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 



