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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  הרמן :שם פרטי  זילברשטיין:שם משפחה

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :איתו נולדתישם משפחה 
  זילברשטיין

 בלועזית
Silberstein 

  :איתו נולדתישם פרטי 

  הרמן

  בלועזית
Herman 

:                     מין

 ז
  :לידהשנת 

1926 
  בודפשט: עיר לידה

  גאלאץ

  בלועזית
Galatz 

  :ארץ לידה

 רומניה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  הרמן

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 זלטה
  : מקום מגורים קבועלפני המלחמה

  גאלאץ

  בלועזית
Galatz 

  :ארץ המגורים
 רומניה

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

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

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

 גאלאץ
  :ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

  

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  

 בלועזית
Hungarian Rotchild,  Ellsberg ,Salzburg 

Selfandan ,Hinesburg  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 איטליה

  1948אוקטובר  :תאריך השחרור
 

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

  

 

  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת
  הונגריה, בודפשט

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  

  :שנתעליה
 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון
. אבי היה פחח ואמי עקרת בית. נפשות שבעיר גאלאץ ברומניה למשפחה יהודית מסורתית שמנתה ש 1926נולדתי בשנת 

 כשהתקרבתי לגיל העשרה הוזהרתי על ידי, התגוררנו בסביבה של נוצרים. בשבת הלכנו לבית הכנסת וחגגנו את חגי ישראל
  .שלא לשחק מחוץ לבית ולא להחצין את היותנו יהודים אבי
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

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

קיבלתי טיפול רפואי ונאלצו . קפאו שלי האצבעות ברגליים באחד הימים ,בוד בניקיון פסי הרכבתלעהוכרחנו  1941בשנת 
הייתי חוזר כל יום הביתה  אני. בתור ילדים תישיחק איתם, יחד עם בני גיליבגיל חמש עשרה עבדתי . לקטוע לי את האצבעות

אחת בשבילי ואחד לגוי שישמור : בזמן לימודיי בתיכון הייתי מביא שתי מנות 1941-1943בשנת . מחוץ לעירעבד בכפיה י בוא

. ילדיה הקטנים שלושתושם נספו  בטרנסניסטריההיא נלקחה עמם למחנה עבודה , הגדולה כבר היו ארבעה ילדיםלאחותי . עלי
  .1961לארץ ב חזרההיא ניצלה ו

  

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

בית מלון בעיר הגענו ל. מגאלאץ, חלטנו לברוח מרומניהשמונה עשרה וה סביב גילנערים  שמונההתאספנו  1947במרץ 
. כל אחד לכיוון אחר ,הצלחתי להימלט מהשוטרים והחבורה התפזרהאני  .נתפסנו על ידי המשטרהבשעה שהגענו , סאטמר

מצאתי  . ת שהשוטרים רצו כסף הצלחנו לברוחל אימכ. םוור גם את השלטון וגם את השוטריכסף עיבה הזו תקופה היתה 
בדרך זו  .על ידה של האישה טבעת הנישואיןלברוח הייתה בזכות שהדרך שלהם  .חברתי לזוג עם ילדה ,חבורת מילוט חדשה

. ייתפדי מהר הנחתי את ילדתם הקטנה על כ, כנראה ניחנתי בכושר התארגנות לעזרה .השוטרים מפניהם ניסו לעבור ולברוח 
ילד , ואני. כל אחד נעלם לשביל אחר ,חושךבכולם נמלטים . אני עם ילדה על כתפיי ,חבורת יהודים נמלטים ,תארו לכם לילה

הילדה "שמחתי שיש היכן להניח את  ."ילדה שלנוה: "שהו ברומניתואז אני שומע מי .גענו לעיירהה, עם ילדה על הכתפיים

שזיפים  מצאתי ,היה צריך גם לאכולעכשיו . מועבר לכלאשוב ו אני נתפס. גבול בפעם הרביעיתשוב אנו מנסים לחצות  ."הזו
נתפסתי לפני  בפעם השישית בה. טאמבית החולים אני יוצא לאר ,משהו בשזיפים הללו שולח אותי לבית החולים .מהם אכלתיו

ראיתי כוכבים  ,ת הסטירה שחטפתי מהשוטרלא יכול לשכוח א. ימיםישבתי שלושה  ,אורדיהבלבית סוהר  הובלתי, הגבול
בעיר נשלחתי לבית סוהר  .בזמן המעצר ט"הסגרתי את היותי ביתריסולכן לא  ריסטים נרדפו"הבית בה תקופה זו היתה. ירוקים

הפעם הם  –שכבר נתנו להם כסף כשוחד למעבר  פירר למעברי גבולהלכנו לחפש את . נאלצתי לחזור לסאטמר שםומ ’זקלו

עצרו את השוטרים . עלינו לרכבת לבודפשטו הצלחנו לחצות את גבול רומניה להונגריה ה ניסיונותשיאחרי ש. סףלא לקחו כ
במהלכם למדתי מה זו , ימים 12בית סוהר נירחאזה למשך לנלקחתי ושוב שוב נתפסנו . הרכבת בכדי להוריד אותנו

  . מדי ארבעה ערבים היו מעמידים אותנו עירומים בטור והיה סוהר שעובר עם משפך ועם מים דלוחים –"אמבטיה"
קפצתי עליה ונרדמתי , למדתי את מהירות הנסיעה של הרכבת וברגע שהאטה בהונגריה נירחאזה, יציאתנו מהכלאלאחר 

  . בתוך ערימת קשהתעוררתי 

 אוטובוסלקחנו , את מוינה לאזור אמריקאי בעיר לינץרצינו לצ. אוסטריהחברים ומשם הצלחנו לצאת ל עשרהשוב התארגנו 
" אלושמע ישר"פתאום אחד מהבחורים זיהה אף יהודי וצעק . יםהלכנו אבודים מרחק כשלושים קילומטר, בחושך מוחלט

במחנה זה פגשתי את  .קרוב בשם הנץ עקורים היהודי היקר סימן לנו את הדרך למחנה ."?יהודים אתם" :ענההיהודי . באידיש
לאחר שלושה חודשים . בת שלושה עשרה ואני כבן עשריםפאני היתה אז . ברומניה בוטושאןילידת העיר , פאני ,שתי לימיםא

. ומהאזור האמריקאי היינו צריכים להגיע לאזור הצרפתי קרוב לאלפים 1948הגענו בחורף . באוסטריה פנדןלעברנו לס, בהנץ
בכדי להגיע למחנות עבודה  ,לפני העלייה לאלפים אחרונה תחנה, ר בה התחבאנו לאינסבורגדואהצלחנו להגיע ברכבת 

. ברפת יחד עם פרות ובקרהחזיקו אותנו , כשעברנו את האלפים עצרו אותנו שוטרים איטלקים. ולהתקיים עד המעבר הבא

 נאפולי באוניהאחריהם יצאנו מ. נה חודשיםבה נשארנו שמו, אסימשם העבירו אותנו לי ,בזמן הזה נסגרו הגבולות למורת רוחנו
  .והפלגנו לחיפה ’תטה‘

  

  



 

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

  ):לדורות הבאים
למרות . מאבטח של חיל האוויר בשדה התעופהכ שירתי בצבא .בנאיוכ עבדתי בנמל חיפה כסבל, 1948עליתי לארץ בשנת 

עברתי קורס הנהלת חשבונות  .במשך שלושים וחמש שנה משטרת ישראלבויתרתי והתנדבתי לא , קטיעת האצבעות
תרמתי ועבדתי כל , נלחמתי להגיע אליה בכל דרך, אני מרגיש חלק מהמדינה. שנה 40במשך  בבנק איגוד בעקבותיו עבדתיו

בתחילת שנותינו בארץ  .אותה ההזדמנות לחיות כאןאוד אוהב את המדינה שלנו וחושב שחייבים להוקיר אני מ. אימת שיכולתי

  .אנחנו מתגוררים בבת ים 1960התגוררנו בחיפה ומשנת 
הייתי הולך לבית משפט . כולם חיים בארץ וביחסים מצוינים ובאים לבקר. שישה נכדים ושלושה נינים, כיום יש לי שני ילדים

  ".עמך"השתתפתי בסדנאות ב. בה שניםהולך למועדון עם פעילות קבועה של הר, משפטיםלשמוע 
נזכרנו שעבורנו  בה, חבריםהילדים ערכו מסיבה לרגל שישים שנות נשואים עם הרבה , שנים שישים וששאני ואשתי נשואים 

  .ידינוהכל במו אנחנו הקמנו וכוס אפילו לנו  תהכשבאנו לא הי, שום דבר לא בא בקלות

  
  

  קטי מגדיש: ראיון
  2013ינואר , בת ים

  

  



 

  .אני עומד, ’80-התמונה צולמה בחגיגה משפחתית בשנות ה

  

  

  .1950 ,בעבודה בנמל חיפה

  



 

  

  .יפ’הגאני עומד ליד דלת. 1948 ,במחנה מעבר הנץ

  



 

  

  חבר ילדות מגאלאץ שהתקדם למשטרה והיה קצין, בנימין שמולביץ, 1948במחנה מעבר הנץ 

  

  



 

  

  . בחיפה 1949התמונה צולמה ב .אשתי פאני


