
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  רוזנברג :שם משפחה
  

  אדריאן :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

        רוזנברג: המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  :שם נעורים                   Rozenberg בלועזית

:                     מין   Adrian  בלועזית                                                      אדריאן  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
 כרז

 :לידה תאריך
10.1.1946 

 רומניה :ארץ לידה                                               Roman בלועזית                   רומן): מחוז, ישוב( מקום לידה

                                            אוןיל :של האב שם פרטי
  

  רבקה :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

  : של האישה שם נעורים
 

                                                       רומן  :לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   
  רומניה :ארץ המגורים                                 Roman בלועזית

 
   :המלחמהמקצוע לפני  :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

  
                                 

  : או בתנועה חבר בארגון
  

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

                                                                 
   ?אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  ?אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

  :מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

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

  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  איטליה

   :עליה שנת
1968 

   :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  אנוטריה

  



 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, ר וגירושמעצ: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם, לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
  ): ועצותאווקואציה למרכז ברית המ/פינוי, הגירה בכפייה/בריחה; סייע באופן משמעותי להצלתך

  
   .נולד אחי הגדול שמואל ,1940בשנת  ,לפני המלחמה עוד. רה רומן אשר נמצאת ברומניהיבעיה גרי רם המלחמה משפחתט

אבי נעצר ונלקח . וחויבו לענוד אותו על הבגד" לאי צהובט"קיבלו הוריי את ה ,כחלק מההפרדה והנידוי ,בתחילת המלחמה
העבודה שאבי מחנה  .שיםיבמחצבות ופיתוח כב עיקר העבודה היה הגיעשאליו מחנה מסיפוריו אני יודע שבו ,העבודה למחנ

שהיה בן שנתיים , שמואלאחי עם נלקחה אמי  .ישפעלה תחת השלטון הרומנ םנאצי-אוינ קבוצה של חייליםעל ידי  נוהלעבד בו 
  .ברגל וחלקם ברכבות היוחלקם  .ברומניה עריםמספר רך דלמסעות  ,שלושאו 
מ מהעיירה "ק 30 -שנמצא במרחק של כ Bacesteבכפר  ,הוריהלגור אצל מי יאעברה  לקראת סוף המלחמהמסעות יום הבס

ו הישחיו בכפר היהודים  המלחמה לפני .מאשר ברומן יותרנאצים הורגשה בצורה מינורית - אויהרדיפה של הנ באותו כפר .רומן
לפגוע מ בכפר נמנעוהרומנים התושבים ולאחריה מלחמה עם פרוץ ה אך, שחיה בו בקשרים טובים עם שאר אוכלוסייה

 התנהלוהחיים במהלך המלחמה . הגדולות ומת העיירות והעריםרדיפה בכפר הורגשה במידה מועטה לעולכן ה ,ביהודים
  .רוב הזמן שרר פחד גדול להסתובב ברחובותבסתר ו

   

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  

למרות שמתחת לפני  ,מעל לפני הקרקעבעיקרו יש לציין שתהליך זה היה נראה , ברומניה םתהליך שיקובסיום המלחמה החל 
דפה הע ,לדוגמא ,י במספר תחומיםבאה לידי ביטו ולות בתקופה זכההתנ .התנכלות רבה כלפי היהודים ייתההקרקע עדיין ה

   .ההאוכלוסיימשאר  ובעלות שכר נמוךנחותות למשרות את היהודים קיבלו כש, מובהקת בקבלת משרות
חלו גזרות הבסיומה של המלחמה  .רק לעבוד כשכירים אאל ,ם ולהקים עסקיםבאותה תקופה לעבוד כעצמאייהודים נאסר על ה

לו כשהיהודים יעבדו כשכירים התנשל השלטון הרצון בעקבות  .סק עצמאי ועבד כקצבבעקבות כך אבי פתח עו, אלו להתפוגג
   .לויות רבות בניהול העסקכגם אבי סבל מהתנכך ש ,לכלל בעלי העסקים היהודיים

נולדה  1948בשנת  .את ביתנו בעיירה רומןשוב הוריי לבנות החלו תקופה  הבאות. לאחר סיום הלחמה 1946 - אני נולדתי ב
  .י דיצהאחות

התהליך  .להתחיל את תהליך העלייה לארץ ישראלעל מנת בשגרירות אפשרות להירשם הנפתחה בפני היהודים באותו זמן 
ברגע שנפתחה האפשרות  .שניםולעיתים אף  חודשים -זמן רב קחל ,ועד העלייה לארץדרך קבלת האישורים  ,הרשמהמה

זאת  ,כל יהודי שנרשם לתהליך העלייה הוטלו סנקציות נוספותעל  .ליהלע הוריי נרשמוביניהם יהודים רבים ו ,לעלות לארץ
 ,עליהם סנקציות דומות לאלה שהיו בזמן המלחמה וגזרלאחר שהוריי נרשמו והחלו את התהליך נ .למרות סיומה של המלחמה

   .בידי יהודים החזקת עסקיםעל איסור  כמו
הוא כמלצר  .שונותסבל מהתנכלויות וכאשר עבד כשכיר גם  ,ו יהודיהיות בשל .אבי עבר לעבוד בבית קפה לאחר סגירת העסק

 ובעקבות כך נפתחה נגד ,אך בביקורת שנבדק גילו שחסרים מספר גרמים בודדים, זיתיםגרם  100של היה צריך להוציא מנה 
כמו כן ו ,רועים מאודג והתנאים בכלא הי. בדרך כלל בישיבה בכלא וחקירות מסוג זה באותה תקופה הסתיימכש ,בנושאחקירה 

אבי  -ולנסות להימנע מכניסה לכלארה על מנת לדחות את החקי .עלייתנו ארצהאת  לסכן או לדחותהייתה יכולה שם ישיבה ה
ו אבי שילם לרופא על מנת שיבצע בהאשפוז במהלך  .למרות שלא היה חולה, צריך לעבור ניתוחשהוא  ץבתירואשפז את עצמו 

  .רק על מנת לדחות את החקירה אאל ,ניתוח ללא צורך כלל
לא הייתה ולבנות את ביתנו סיימו הוריי זה זמן ב .משרדים הממשלתיים של רומניהמה, לאחר זמן רב התקבל האישור לעלייה

ציפייה ב, החליטו הוריי להישאר ברומניה מספר שנים נוספותלכן  .להם אפשרות למכור אותו בעקבות הגזרות של הממשל
  .ושגזרות אלה ישתנ

 בזמן .קיבלנו את אישור העלייה בפעם השנייה 1962בשנת ו, על מנת לעלות לארץפעם נוספת הוריי נרשמו  1956ת בשנ
ייה התגורר בחור רומני משפחתי ובדירה השנגרה בדירה אחת , היה ברשותנו בית גדול עם שתי דירותכבר אישור הקבלת 

רם ט .ללא תשלום ם חלק מהביתרומניים ולהשכיר לדייר םלהצטמצמהיהודים  ושדרשחלק מגזרות הממשל כ -ללא תשלום
באותה תקופה  .נוהעלייה לארץ אסרו הרומנים על מכירת הבית ובנוסף לכך חייבו את משפחתי לשפץ את הבית לפני עזיבת

לשאת בהוצאות ל הבית ושפחתי הייתה מוכנה לוותר עמ ,בעקבות הרצון החזק לעלות לארץ ךאבעינינו נראה הגיוני הדבר לא 
  .ובלבד שיוכלו כבר לעזוב את רומניה, השיפוץ שלו

מעבר זה בוצע על מנת  .בבוקרשטשגרה  ימיעברנו להתגורר אצל אחותה של א ,אישורי הממשלקבלת לאחר  ,1962בשנת 
ית שקיבלו העזרה הכלכל .ביקשנו תמיכה כלכלית מהשגרירותולכן במהלך תקופה זו הוריי לא עבדו . להמתין לעלייה לארץ

  .וגם משפחתי קיבלה, שיגיעו לארץכשתוחזר  ,למשפחה$ 100הלוואה של תקופה משפחות יהודיות הייתה  הבאות



 

, פוליאנסענו באוטובוסים לנ אמרומ, אטסנו מבוקרשט לרומ תחילה .לארץהתחילה את מסע העלייה משפחתי  1968בפברואר 
אימי , אוןיאבי ל, 1968כך הגענו לארץ בפברואר  .פההפלגנו לנמל חיזו ה ייבאנ. "אנוטריה" השנקרא אנייהעלינו על  שם

  .אחותי הקטנה דיצה ואני, אחי הגדול שמואל, רבקה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  
עקבות מצבו הרפואי של ב .נאלץ לעבור ניתוחולכן  באותה תקופה אבי חלה באולקוס .עליתבנצרת  התגוררנונו לארץ עשהגכ

נו לארץ הממשלה דרשה מהוריי להחזיר את עלאחר שהגתקופה קצרה  .להרוויח כסףיצאנו לעבוד על מנת  אניו אמי, אבי
 יהתגייסת 1963בשנת . מאוד גבוההיה בעל ערך $ 100סכום של  ובשנים אלשיש לציין ו, ההלוואה שניתנה לנו ברומניה

  .2008עד שנפטרה בשנת  ומאז אימי גרה בנצרת עלית ,אבי נפטר 1982בשנת . ל"לצה
  

 

 Rebeka)ורבקה   Lion-אוןיל( וי אדריאן רוזנברג ומורכב בעיקרו על בסיס סיפורי הורי"ע סופרהסיפור  •

  

  

  טל שגיא: ראיון

 2013מאי , טבריה


