
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                          

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

 

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שוורץ :שם משפחה
  

  יחיאל :שם פרטי
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  שוורץ       :משפחה איתו נולדתישם 
                                            

 Shwartz  בלועזית

  יחיאל: שם פרטי איתו נולדתי
                                                      

:                     מין                                       Yehiel בלועזית

 זכר  
  : לידה שנת

1934 
  וורשה:  עיר לידה

                                                              
 פולין :ארץ לידה                                            Warszawa    בלועזית

  נפתלי שוורץ: שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  רוזה אובספלד: שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                וורשה   :  מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

              
  Warszawa בלועזית

                                         

  פולין: ארץ המגורים
 

  : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

  : מקצוע לפני המלחמה
)                               מורה, סנדלר, תלמיד(

  :חבר בארגון או בתנועה
  )  בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

    תל אביב, פלשתינה:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 )              שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                         
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                             

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                          :             המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

  במחנה עקורים ציין את שמו במידה והיית
 )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
 
 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
  

  :שנת עליה  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

1940  
 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  
לכן הסיפור הינו בגוף שלישי וחלק , את קורות חייו מספרת אלמנתו חנה. ל הלך לעולמו לפני כשלוש שנים"יחיאל שוורץ ז* 

  .מהפרטים חסרים
  

רוזה עבדה , אמו. י ועסק בתחום הביטוח"נפתלי היה איש מפא, אביו. יחיאל שוורץ היה בן יחיד לשני הורים אקדמאים

יחיאל גדל . בית בו הועסקו עוזרות ממוצא פולני, ללא מחסור, יחיאל גדל בבית אמיד. בצעירותה כמורה לגרמנית תקופה קצרה

  .מבלי לבקר בגן ילדים, בביתו עד גיל שש
מנהל  –י מקבל משרה בכירה "בסוף שנות השלושים ובזכות קשריו עם צמרת מפאעולה לארץ ישראל , נפתלי,אביו של יחיאל

מבין שסכנה מתקרבת למשפחתו עם הכיבוש הנאצי ומחליט , ככל הנראה, נפתלי". סנה"מחלקת הרכב בחברת הביטוח 

הוא מארגן סרטיפיקט לרוזה ויחיאל וכך הם עולים לפלשתינה בשנת , י"פאבזכות קרבתו להנהגת מ, שוב. להעלות אותם לארץ
  . באופן לגאלי 1940

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, בגטו או במסתור האנשים שהיו בסביבתך ,או בהתנגדות בריחהב
  

ומשם באונייה אחרונה שמפליגה לפלשתינה לפני הכיבוש הגרמני ולמעשה  יחיאל מגיע עם אמו ברכבת האחרונה לטריאסט

מבלי לדעת עברית ', יחיאל מיד עולה לכתה א, המשפחה מתגוררת בתל אביב. נמלט ברגע האחרון מגורל בלתי ידוע בוורשה
  . רת משפחתו לרמת גןעוב, שנים 16כשמלאו לו . יחיאל משתלב היטב חברתית ולומד בבית הספר ללא קשיים מיוחדים. כלל

הזוועה . לא יודע יחיאל על השואה המתרחשת באירופה ובארץ הולדתו בפרט, כמו רבים אחרים, בזמן מלחמת העולם השנייה

בין השורדים שמגיעים הנה גם דודו ודודתו של יחיאל . מתגלה לו עם תום המלחמה ותחילת עלייתם לארץ של שארית הפליטה
  .רבים מבני המשפחה המורחבת נספו על אדמת אירופה. בפולין ושרדו מחנה ריכוז אשר גרו, )מצדדים שונים(
  

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

  ):לדורות הבאים
  

מרד "בהתחלה על רקע , ר"דווקא נוטה לתפיסת עולם של בית הוא, בניגוד לדעותיו של אביו, יחיאל פעיל בתנועת נוער

. יחיאל ראה עצמו כמי שניצל בדקה התשעים מהתופת. אך בהמשך מחזיק בדעות ימניות כהשפעה מאירועי השואה, "הנעורים

אה מסיפור יחיאל הרבה לדבר על הנושא ולשאוב השר, בניגוד לרבים שהדחיקו את זיכרון השואה והצניעו את היותם ניצולים

  . הישרדותו
עם . בתום השירות מתקבל ללימודים לתואר מהנדס אלקטרוניקה בטכניון. יחיאל מסיים בית ספר מקצועי ומתגייס לחיל הקשר

שם עובד , סיום הלימודים עובד תקופה קצרה במפעל המייצר מכשירי רדיו ולאחר מכן מתקבל למפעל סודי של תעשייה אווירית

  .לחימה אוויריתשנים רבות בתחום 
נלחם במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים עד הגיעו לגיל מופלג שלא מאפשר , יחיאל ממשיך לשרת במילואים

הרבה בהשפעת , יחיאל היה פטריוט גדול. בשלב זה מתנדב יחיאל למשמר אזרחי לעוד שנים רבות. ל"המשך שירות בצה

  .ביקר בפולין ואף כתב ספר אוטוביוגרפי על חווית השואה שלו ,הוא החזיק בחדרו טלאי צהוב. אירועי השואה
יחיאל התגורר תקופה ארוכה עם משפחתו בראשון לציון . לזוג נולדו שתי בנות ונכדים רבים, יחיאל נושא לאישה את חנה

  .ולאחר מכן הנס ציונה
להנצחת זיכרון השואה מנקודת מבט ייחודית אך לא פחות מכך , יחיאל שוורץ תרם רבות בחייו לביטחון ישראל במהלך חייו

  יהי זכרו ברוך. שלו
  

  

  אלמנתו של יחיאל, הסיפור נכתב על ידי חוה שורץ

  

  2013אוקטובר , נס ציונה


