
 

  "ְ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
  חיים  שוורץ

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

     Shwartz  שוורץ  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   ועזיתבל

      Yehezkel  13.7.1920 נ / ז     יחזקאל 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Działoszyn פולין  דזאלושיין 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 אסתר  יצחק
  ):  אה לפני המלחמהנשו/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
         Działoszyn  פולין  דזאלושיין 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
 ישיבה             חייט                      

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
   לנגלבולה,ךאכנבירי ,ספורטשילה ,פלברוק ,גרדיץ ,קלטנדורף ,בלכהמר ,ה'זגוז ,נו'פינצ

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1945 

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
   1950  לילהג
  
  
  

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(

   אחים4 אחיות ו5היו לי . עבדתי בתור חייט ולמדתי בישיבה

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: רךציוני ד(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמברית האווקואציה למרכז /פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

 שהייתה עיר עם בית הכנסת הכי מפואר באירופה , החלו ליפול מאות פצצות על העיר שגרתי1939ביום שישי אחד בספטמבר 
נשארתי  .ההפצצות של הנאצים זרעו הרס רב וכל התושבים ברחו ללא כסף או ביגוד . בה שני בתי קברות של יהודיםושהיו

 . ילדים וזקנים -למחנות עבודה שונים וכל מי שלא יכל לעבוד חוסל נלקחתי לברלין לספטמבר 30- ב.18בודד בגיל 
  .'לודזגטו ורשה וגטו  החל חיסול טוטאלי בכל הגטאות ונשארו רק 1943ב

 במחלת הטיפוס ואז נשלחתי למעבדת ניסויים לראות האם אני יתילאחר כמה זמן חל. ץינלקחתי לעבודות פרך במחנה גרד
  . על המחלהאצליח להתגבר

 . למשך זמן ממושך עקב עלילת דם שהעלילו עליי הגרמנים ששיקרו ואמרו שהרגתי ילדבכלאישבתי שך מבה
 .י הצבא האדום" שוחררתי ע1945-ב

  

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

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
 לאחר מכן עברתי לגור בחבצלת השרון . שנים3-התגוררתי בתחילה במעברה בנתניה כ.  באוניה גלילה1950-עליתי ארצה ב

 .ששת הימים ומבצע קדש ,ת יום כיפורו במלחמ21השתתפתי כחייל ביחידה . רר בנתניה שנה וכיום אני מתגו15למשך 
 .לאחר השחרור עבדתי בפרדסים ולאחר מכן חזרתי לעבודתי המקורית בתור חייט

 . שנה50- כמזהאני משמש כגבאי בבית הכנסת 
ם ובהר ציון ובנוסף יזמתי -יים טקסים ביארגון זה ק .הקמתי ארגון להנצחת הקהילה היהודית בעיירה שהתגוררתי דזאלושיין

 .הקמה של אנדרטה גדולה ביד ושם לזכר הנספים
 .יידיש פולנית וגרמנית,רוסית,עברית- שפות5אני דובר 

  . נכדים2יש לי  .האחד עובד בתעשייה האוירית כמהנדס והשני ממשיך את דרכי ועובד כחייט ,  בנים2יש לי 
  
  
  

  אור ליברמן: ראיון
  2009ספטמבר . וןראשון לצי

  
  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 



