
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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 אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  'פרוימוביץ

   :שם פרטי

  סוני

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, השאלה אינה נוגעת אלייךבמידה ו                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  מרקוס  –בוטרנו 

                                              בלועזית
  

Botrnu- Marcus 

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  סוניה 

   בלועזית
Sonia                                          

                 :    מין

 
   :לידהשנת 

1928 
  :  עיר לידה

  חוש 

       בלועזית
  Husi                                         

  :ארץ לידה

 רומניה 
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 ' ליבה ליבוביץ
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  חוש

   בלועזית
Husi 

  :ארץ המגורים

 רומניה 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 12בית ספר עד גיל 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה 

  :או בתנועה חבר בארגון
    )אבני עקיב, השומר הצעיר, ר"בית(

  "השומר הצעיר"

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

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                   

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                 חוש רומניה   :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  חוש רומניה 

  יציין ממתי עד מת, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1972 
  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                                                                                                                                         

, והייתה בבעלותם מסעדההורי היו סוחרים , הייתי בת זקונים, אח גדולים ממניהיו לי שתי אחיות ו, נולדתי וגדלתי בחוש רומניה
היו  רוב התושבים, תושביםשרה אחוז מתוך עשרים אלף כע, הייתה קטנה בעיר הקהילה היהודית, מעמדנו הכלכלי היה טוב

, גים יהודיים אך לא הקפדנו במצוותחגגנו ח, אך הלכנו לבית ספר נוצרי, הייתי חלק מהשומר הצעיר, ידעתי שאני יהודייה. נוצרים

ולאבא היה אח ) יוסנו(אימא הגיעה מעיר אחרת , תה לנו משפחה מורחבת בחושילא הי. ביום כיפור למדנו בבית ספר כרגיל
  . ילדותי הכרתי את סבי וסבתי מצד האם ולעיתים היינו מבקרים אותם בעיר הולדתהב. הראשונה ע"שנהרג במלה

  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 ,או בהתנגדות בריחהב

כמעט מיד הוציאו אותנו מבית ספר ולקחו , הגרמנים נכנסו, ק מרומניה ועבורנו המלחמה התחילההרוסים כבשו חל 1940בשנת 

את הנשים . מחנה עבודה בקצה השני של המדינהלקחו ל 18אבי נלקח כבן ערובה ואת אחי שהיה בן . ליהודים את כל הזכויות

בזמן ששהינו  .י ואחותי השנייה נסענו לבקר אותהבזמנו אחותי הגדולה הייתה נשואה וחיה בעיר אחרת ואנ. לא פינו מבתיהם

אצלה הגיעו הגרמנים ולקחו את כל הגברים למחנה ריכוז ואת כל הנשים והילדים העלו על רכבת משא של בהמות בצפיפות 

אימא שנותרה , שם התארחו אצל משפחות יהודיות זרות ושהו שם חצי שנה, שעות של נסיעה לעיר אחרת עשרים וארבעגדולה ל

מקרה שזכור לי משם שבספטמבר הגיעה אחת המבשלות הנוצריות שבישלה בעבר . לבדה בחוש עברה לגור עם השכנים
אמרתי לה שאני מאוד מתגעגעת לאימא ואם , בגדים חמים לחורףבמסעדה של הורי שתמיד קראתי לה אימא והביאה לנו אוכל ו

דודתי ששהיתי אצלה לא הסכימה אך , י בתוך עגלת סוסים מכוסה בשמיכותלא אחזור הביתה אמות והיא רצתה לקחת אות

בשביל  קילומטר ברגל לתחנת רכבת 10הלכנו , יה שכן שלה שייקח אותי חזרה לחושהעלתה רעיון לשחד את אחד השוטרים שה
אך , ייתי בטוחה שהוא יזרוק אותי לבארה, נו לבאר השוטר ביקש ממני את הכסףוכשהגע, לא להסתכן בנסיעה בדרך הראשית

בחוש הייתי צריכה להסתתר בבית כל הזמן כי לא . רכבות והגענו לחוש בלילה 2החלפנו , וא השקה אותי מים ועלינו על רכבתה

, לבסוף קיבלנו אישור, בבקשה לאשר לבנותיו לחזור לביתם כתבים מהכלא לממשלהאבי כתב מ. היה לי אישור לשהות שם
בשעה , בה היה מותר לצאת מהביתאבא גם שוחרר הביתה והייתה רק שעה ביום , אחותי חזרה גם היא ואני יכולתי לצאת מביתי

ולכן אני לא  12הייתי צעירה רק בת . לנוזו היינו עוברים בין הבתים ומחליפים ספרים כיוון שקריאה הייתה התעסוקה היחידה ש

כנראה מכרו חפצים יקרי ערך ובעיקר אני זוכרת שאימא הייתה , הם לא עבדו ולא התפרנסו .דעת כיצד הורי השיגו עבורנו אוכליו

  . עושה אוכל מכל דבר

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, המלחמה חייך אחרי, השחרור וחזרתך הביתה(

אחותי , חתנתי בחושהת 1948בשנת . אפשרו לנו לקפוץ כיתה בגלל הזמן שהפסדנו במלחמה, בתום המלחמה חזרתי לתיכון

וסייע להרבה משפחות לעלות הוא היה ציוני  .בודה והחל ללמוד רפואה בעיר אחרתאחי חזר ממחנה הע, התחתנה לפניי

ילדתי בן , אני נשארתי בחוש כל השנים. שנים הוא נפטר לפני שלוש 1970ואחי עלה ב 1950בשנת אחיותיי עלו ארצה  .לישראל

  . 1972הורי חיו אצלי בבית ועם פטירתם עלינו לארץ בשנת , יחיד

  י על חייך  בארץ/נא ספר

העביר לדורות המסר שברצונך ל, המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

תה לבני זו היי .לחיילים באשקלון ולמדנו באולפן ששיכנו אותנו ליד כפר הנופ, לתחושתי הקליטה שלנו בארץ הייתה טובה מאוד

, כיום יש לי שלושה נכדים .כון ולאחר מכן המשיך ללמוד רפואההבן למד בתי, 15בגיל , הפעם היחידה שהיה לו חדר פרטי

היו .שנינו פנסיונרים –אני עבדתי כמנהלת חשבונות בחברת אפרידר ובעלי עבד ביובלגד , לי עזרו לנו מאוד בקליטההאחיות ש

 יש ללמוד וללמד את המסר שאשמח להעביר הוא ש. אהבתי מאוד את השפה ואת הארץ, קשיים כלכליים אך אנשים עזרו הרבה

. ומהטלוויזיה למדתי על גודל האסוןעד שהגעתי ארצה  הנושא משמעותאני הייתי ילדה ולא הבנתי את , בצורה טובה השואה

  . חשוב לחשוף וללמד את הנושא כל הזמן

  

  2013יולי , אשקלון, הילה דמרי :ראיון


