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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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

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

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  אנגלר

   :שם פרטי

  צבי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                                            אנגלר

                                              בלועזית
Engler 

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  הרש

   בלועזית
Hersh                                          

:                     מין

    ז
   :לידהשנת 

3/1926 
  :  עיר לידה

                                                              וורבאוצה

       בלועזית
Verbovitz                                           

  :ארץ לידה

Romania 
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  חיים

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  ינטע אנזלברג

                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  רומניה, וורבאיצה

   בלועזית
Verbovitz 

  :ארץ המגורים

  רומניה

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

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )העיר או האזור ושם הארץ שם(

                                                                                  ברומניה' וורבאוצי וגם  דרנוביץ     
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 1941-1943. גטו מוגוליב פודולסק
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 כפר באיזור מוגוליב

  :  השחרורתאריך 
1945 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  ומשם לאיטליה' לדרנוביץ

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1946  

 

  ציין את שמה, ועלית באנייהבמידה 

  אנצו סירני



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  

אבי היה פחח . חיינו שם שבע משפחות יהודיות ברחוב אחד והיו יחסים טובים עם הגויים בכפר. בכפר וורבאוצהנולדתי 

 אימי נפטרה כשהייתי ילד בן אחת עשרה. בכפרלמדתי בבית ספר יסודי , החיים בכפר היו טובים. והעסיק עובדים בפחחות

בכדי לגור אצל הסבתא וללמוד  רנוביץ'ר הסמוכה צלעיהצעיר ממני בשנה עברתי עם אחי  שלוש עשרהבגיל  .ואבי נישא בשנית
  .אני למדתי למקצוע רפד. מורגרוט למדנו בבית הספר היהודי. לימודים גבוהים

  

  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, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,ו בהתנגדותא בריחהב
  

רנוביץ לתחנת הרכבת וגרשו אותנו ברכבות משא של בהמות 'המליציות אספו את כל יהודי צ ,בערך בהיותי בן חמש עשרה

ל יהודים שכתבו שהם הקירות היו כתובות שבתים ריקים ועל , העיירה הייתה הרוסה. לעיירה אוטקה, ללא חלונות מזון או מים

לאחר מכן . ללא אוכל ורבים מתו שם, בקור ובגשם למספר לילותשם עצרנו  .בנותיהם נאנסו או נרצחו, תיהםמגורשים מב

  .לגטו מוגילוב נייסטרדהעבירו אותנו בגשר מעל נהר ה

התחלתי  .אשתו ואחיי החורגים נרצחו עם שאר יהודי הכפר בוורבאוצה, אבי. רעבים ומפוחדים, בגטו היינו אני ואחי אריה לבדנו

כשחליתי בטיפוס מצבי היה . לברוח מפתח קטן בחומת הגטו כדי לחפש עבודה ולקבל חצי כיכר לחם או שני ביצים ולשרוד

בהמשך התחזיתי לגוי רוסי ומצאתי עבודה כרועה פרות אצל גויה כפרית בשם  .קשה במשך חודש ואחי טיפל בי עד שהחלמתי

   .אצלה בצריף קטן בחצר ואחר כך בביתהוהיא נתנה לי ללון , מרושקה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

שמע שאחי ואני גרים בכפר , לד שכן מהכפר וורבאוצה ששמו היה שוורצפ. ילבזור מוגלא כשהרוסים הגיעוהשחרור החל 

במחנה של סוכני עליה במשך שם היינו . איטליה, הוא עזר לנו להגיע לפדובה. הגיע אלינו וחילץ אותנו משם, זור מוגילובבא
 .י עד עתליתסירנ ה אנצויאנישנה ולאחר מכן עלינו ארצה באופן בלתי לגאלי ב

  

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

  ):לדורות הבאים
  

במסגרת קבוצת עולים  .שם עבדתי חצי יום ולמדתי עברית חצי יום, מעתלית שלחו אותי ואת אחי למושב דתי בשם שדה יעקוב

  . ביום הכיפורים, בנגב נקודות התיישבותעשר  חדא  הייתי שותף במבצע הקמתעברתי לנגב 

  .קיבלנו נשקים ושמרנו על המושב בלילות - בשל הקרבה לעזה. בהמשך קיבלתי חלקה כמושבניק במושב תקומה

, יום אנו גרים ברעננהשנה עברנו לבאר שבע והלאחר תשע עשרה . חיים ורבקה: לנו שני ילדיםנישאתי לשרה אנשל ונולדו 

 .רבקה קרוב לביתי
  

 

  ,הכותב הוא המספר  צבי אנגלר

  .רעננה, 2012פברואר 

  


