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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל             

  

  שאלון  לרישום קורות  ניצולי  השואה                       
  

  .איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  סילביה :שם פרטי  קליין :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                      

  אין צורך לענות עליה, געת אלייךבמידה והשאלה אינה נו                                      

  Mairson בלועזית  מאירזון: שם משפחה איתו נולדתי
 

:                     מין Silvia בלועזית  סילביה :שם פרטי איתו נולדתי
 נקבה

  : שנת לידה
1940 

 רומניה:ארץ לידה Moinesti בלועזית  מואינשטי :עיר לידה

 מנפלדולורה בל :שם פרטי ושם נעורים של האם  ירזוןמא לאזר :שם פרטי ושם משפחה של האב
 

 רומניה :ארץ המגורים Moinesti בלועזית  מואינשטי :מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

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

  
 

  : מקצוע לפני המלחמה
  )  מורה, סנדלר, תלמיד(

  

  

  :ועהחבר בארגון או בתנ
  )  בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

   רומניה, בקאו :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
  

  רומניה, בקאו: אדם חופשי המקום בו נודע לך כי הנך
 

  :  תאריך השחרור
1944 

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

  

 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
  רומניה, מואינשטי

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :שנת עליה

  
1970 

  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(
  

ה עקרת יתיהש נפלדומלורה לבית בל שיניים ולאמי מרפאהיה ש לאבי לאזר ,בעירה מואינשטי שברומניה 1940נולדתי בשנת 

לפני המלחמה ליהודים . ירה היו יהודים רבים ואבא היה מקובל בחברהיבע. אבא היה בן יחיד ,לאמא היו שלושה אחים. בית
  . היה מקום מכובד בחברה

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

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

ואסור היה , בזמן הכיבוש היהודים היו חייבים לצאת עם טלאי צהוב. היו תקיניםעדיין גם בתחילת המלחמה היחסים עם הגויים 
תה לנו שכנה יהי. בבוקר כבר לא היה חלב בשוק עשראחרי . אני הייתי תינוקת ושתיתי חלב. ובערב בוקרב 10להם לצאת לפני 

  .בשביליאותו לאמי  מביאהחביאה חלב מתחת למעיל וייתה מאשר הגויה 
יצאנו בעגלה . כרית ומספר בגדים ולצאת, אמרו לאמא לקחת שמיכהו הגיעה המשטרה הרומנית, 1941 קיץב, בוקר אחד

ור כדי שהרשויות יוכלו לשלוט שם ריכזו את כל היהודים מהאז, בקאו, הצטרפנו לשיירה שנעה לכיוון העיר הגדולה הסמוכהו

היא : "הגוי אמר לוו בדרך הדוד הלך לבקש חלב בשבילי. אח של אמא ,בנוסף אלינו היו בעגלה גם המשפחה של דודי. יהודיםב
שתה  לפני שנתנו לי לשתות את החלב הדוד. וקיבל חלבאחר הלך לבית  הדוד". עכשיו שתשתה רעל, שתתה מספיק חלב

  .ורעלממנו מעט וחיכה שעה כדי לראות שהחלב אינו מ
 והשני" ?לאן לוקחים אותם" שאל את השני חייל אחד. נו עצרה מכונית עם חיילים רומניםדילו השיירה נעצרה בכניסה לבקאו

הייתי . עיר הגענו בלילהל. ייאמר הראשון והצביע על" ראו את הילדה הקטנהת, מה רוצים מהם" ."לעשות מהם סבון"ענה 

ליד . למרות שלמקומיים אסור היה להלין את הפליטים, דודה של אמי- הלכנו ללון בבית של בת. היו לי שלשולים ובכיתי ,חולה
נים שיזהירו אותם לפני הגירוש כדי שיוכלו לעבור הם היו עשירים ושיחדו את השוטרים הרומ. הדודה גרה משפחה יהודית- בת

י יהור. נאלצנו לעזוב. יה אמרה לדודתי שאסור היה לה להלין אותנו ואם לא נלך היא תלשין עלינויהשכנה היהוד ,בבוקר. דירה
  .מצאו חדר גדול יותרששם הצטופפנו שלושתנו עד ו שכרו מחסן בגינה של יהודי

חשבה שנעלמו לה  יהודיהשכנה יום אחד . יתה לו קליניקה לא חוקית בביתיגם ה, קה רשמיתשיניים בקליני כמרפאאבא עבד 

 .למרות שידעה על הקליניקה הלא חוקית, והזמינה את המשטרה שתחפש בבית שלנו אותןחשבה שאנחנו גנבנו לה ו נעליים
  .ה את הנעליים בביתהאותה שכנה מצא מאוחר יותר. כאשר באו לבצע חיפוש הסתתרנו בשקט והשוטרים הלכו

, אני הייתי ילדה קטנה. בבית הכנסת התמקמו חיילים רוסים שתמכו בגרמנים. הבית שלנו היה בית הכנסת הגדול בעיר ליד
ילדים אחרים . הם פינקו אותי ונתנו לי ביסקוויטים וסוכריות הזכרתי להם את הילדים שלהםבגלל ו, בלונדינית עם עיניים כחולות

, יום אחד הגעתי. א הזהירה אותי שלא ללכת לשם היות והמפקד היה נאציאמ. תי להביא ממתקים מהרוסיםאו היו שולחים

עד היום אני זוכרת את  .כדי לראות אותו אך אני הצצתי, ירו אותי מאחוריהםהחיילים הסת. ובדיוק נכנס המפקד הגרמני
  .יותר לא נכנסתי לחצר של הרוסים. מכה בקלות עם המקל על מגפיו, המפקד עם המדים והמגפיים הגבוהים

יום אחד היא . תרחואותי ואת דודה שלה וב הייתה לוקחתאזעקה אמא הבזמן . כאשר החזית התקרבה התחילו האזעקות
אמרו לה שמהאוויר לא יודעים אם אלו  רק מאוחר יותר. חשבה שהגענו למקום בטוחוחצתה את הנהר לשדה בו היו פרות 

באחת . אנשים הסתתרו בזמן ההפצצות ןבחצרות היו תעלות בה. ה היינו במקום מאד מסוכןפרות או אנשים ושלמעש
  .אז אבא כיסה אותי בגופו וכך זחלנו עד לתעלה, ההפצצות לא הספקנו להגיע לתעלה

  

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

. החיילים הרוסים הלכו עם רובים שלופים וחיפשו נאצים. פנימה נכנס הצבא האדום לרומניה והתחילו להתקדם 1944בשנת 
גנבו מאנשים שעונים וכל דבר אחר שיכלו כדי , הם היו שיכורים כל הזמן. דיללו אותו עם מעט מים ושתו, הם לקחו אלכוהול נקי

דוד של - כבר גרנו בדירה עם בןבתקופה זו . הקצינים הרוסיים שיכנו בבתים של אזרחים את. שיהיה להם כסף לקנות אלכוהול
עכשיו יהרגו , אוי ואבוי" המבוגרים נבהלו ואמרו ביידיש. קההמיטה של הקצין התפר לילה אחד. הביאו לביתנו קצין רוסיו ,אמא

  .לא יהרוג אותנוש םהוא הרגיע אותו ,צין הרוסי היה יהודי והבין יידישהסתבר שהק". אותנו

היהודים בבקאו לא התנהגו , לטענתה. היות ואמא לא רצתה להישאר בבקאו, הרוסים המשיכו הלאה ואנחנו חזרנו לעיירה שלנו
אמרה שלנו השכנה . הגויים לקחו את כל מה שהיה שםו מתכולתו לבית שלנו במואינשטי הוא היה ריקכאשר הגענו . אלינו יפה

אבא פתח . יד- מצעים רקומים ומפות עבודת, רהיטים: הלכה בין הגויים וקנתה בחזרה את כל חפצנו ואמא, לנו מי לקח מה



 

  . נולד לי אח והחיים חזרו למסלולם 1946בשנת . בה מרפאת שיניים והחל לעבוד
אחד . נפתח משפט נגד יהודים באשמת ריגול למען ישראל 1960נשארנו שם עד שבשנת . אחרי המלחמה חזרו מעט יהודים

ראה את , אח של אמא, דוד שלי. הוא לא יכל לשאת זאת נפשית ודעך. אבא אולץ להעיד כנגדו. הנאשמים היה שותף של אבא
  .ח"אבא התחיל לעבוד בקופ שם, לקח אותנו לגור בבקאוו מצבו

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , קמתהמשפחה שה, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):לדורות הבאים

  
י ואחי שעוד יעם הור, עלינו בעלי ואני 1970לאפריל  12-ב. אחרי מלחמת ששת הימים התחילו לאפשר ליהודים לעלות לישראל

. צריפין ליד" הארגז"חברת ואני עבדתי ב ל אביבבעלי עבד בת, פתח מרפאת שיניים אבא ,תחילה גרנו בלוד. לא היה נשוי

  .ר שנתיים התמקמנו ברחובות ובנינו את חיינוכעבו

  
  

  ברוריה אריאלי :ראיון

  2013ספטמבר , רחובות

  


