
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים 

 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
  שמחה:שם פרטי  רומר:שם משפחה

  השואהפרטים אישיים לפני ובתקופת                                   
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

    בלועזיתשם משפחה                                                             
 romer                         |רומר:                לפני המלחמה

 :שם נעורים

  בלועזית                                   שמחה                        שם פרטי      
 simha |:                                         לפני המלחמה

:      מין
 נ / ז   

  תאריך
 אין ברשותי_ :לידה

   בלועזית                                       טימשוארהמקום לידה                        
 timisoara|):                                           מחוז, ישוב(

 רומניה:ארץ לידה

  שם פרטי
 גרשון:של האב

  פאניה פוגלשם פרטי ושם 
 :נעורים של האם

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

  שם נעורים
  טיטי:  של האישה

  בלועזית                               לפני המלחמהמקום מגורים קבוע 
  Arad                                  |):                                           מחוז, ישוב(

  ארץ מקום
  romania :המגורים

   כיתות2,  גמנסיהתואר אקדמי/השכלה
 : לפני המלחמה

  מקצוע לפני 
   תלמידה: ההמלחמ

  מקומות מגורים בזמן מלחמה                                                                                 
                                 טימשוארה):                                            ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                             ?                                          אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו? האם היית במחנות

                                                                      Doaga-מחנה עבודה ברומניה .                                  
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                          השחרורמקום  
  05/06/1944    שנים3 לאחר Doagaברח ממחנה העבודה 

_|_ 1944 השחרור תאריך 
_ _|_ 

  ם שהית במחנה הא
 ?איזה? עקורים

  כ לישראל"חזר לבית הוריו ואחחזרת לאחר /לאן הלכת
 Buchresti           ?)ציין מקום(השחרור 



ורקית עד ספינה ט-"קזבק  "שם 
איסטנבול ומשם רכבת עד סרפן שם 

  . שבועות3שהה 

  מחנות/מקומות  שנת
_ _ _ :העליה

_1944 
מחנה צבאי בטימשוארה שם עבד בייבוש ירקות . 1  :בדרך לארץ
  .בכפר חקלאי. 2.    לצבא הרומני

 :האנייה

  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: נקודות להתייחסות(
  . מנהל חשבונות ואימי עקרת ביתאבי היה. את האנטישמיות כמעט ולא הרגשנו, תה לי ילדות רגילהיהי. הייתי בגן ובית ספר יהודי

  .אחות נוספת נפטרה לפני המלחמה בגיל שנתיים,  אחים4היינו סך הכול . קתלינה-הייתה לי אחות גדולה
  

  ".גידנא: "קראו לנו בשמות כמו. שם הרגשנו קצת את האנטישמיות בין הילדים, כסגרו את בית הספר המשכתי לבית ספר עממי

  

  .היה יהודי" לוקס"בעל הבית , אבי עבד בייבוא וייצוא

  

החג הזכור לי ביותר הוא . איתו, הילדים, אבי הלך לבית כנסת כל יום שישי ואנחנו, שמרנו על החגים, אימא הדליקה נרות שבת
  .הילדים חצי יום וההורים ואחותי יום שלם, כל המשפחה צמה, "יום כיפור"

  

פגשתי . נשלח למחנות עבודה, למי שלא היו תעודות. לים ביקשו תעודות ואספו אותנו במגרש כדורגלהחיי, היה עוצר ברחוב
  .לקחו אותנו למחנות במקומות שונים, במגרש את אבי ואחי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, וותמחנות וצעדות מ, גטאות, מעצר וגירוש: נקודות להתייחסות(

השחרור וחזרה , לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ותפקידים ביודנראט
אווקואציה /פינוי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם; הביתה

   :)מ"למרכז ברה
  .עברו לידנו גויים שלא שמו לב אלינו אבל חלקם זרקו עלינו אבנים וירקו עלינו,  בגיל צעיר לטאטא רחובותלקחו אותנו מהבית

  . יצרנו ירקות יבשים בקוביות בור הצבא הרומני בחזית. משם עברתי לעבוד במחנה צבאי רומני בעיר
המשטרה . בלי תמורה, מני עשיר ואנחנו הפועליםהאדמות היו שייכות לגר. גידול מלונים מיוחדים, בדתי בכפר רומני בחקלאותע

 ים לצבאים הרומנלקחו את הצעיר.  כפר ליד טימישוארה- מאה חמישים צעירים לעבודה בחקלאות בראוטס-הרומנית לקחה מאה
  .אז אותנו לקחו בכוח למלא את התפקיד

  .וא שלח חיילים והם יירו אחרייברחתי מהמחנה וה, בלי שום סיבה הוא התחיל להרביץ לי, תקרית עם קצין רומני

  .גם אחותי, ההורים הצליחו לברוח ולהסתתר

שם הם הסתתרו עד שהצבא הרומני שחרר , "קרנסבש"ההורים היו בכפר רומני אחר בשם , כשחזרתי כבר לא הייתה מלחמה
  .אחרי זה נפגשנו. אותם

  

  . ירו בהם-כל משפחת אבי מתו בשואה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  
  

  י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה  /נא ספר
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(

 - למשרד קראו אורט, ברה שלי שישבו בבוקרשט'כשהגעתי הבייתה התקשרתי עם הח". הנוער הציוני"הייתי פעיל בתנועה הציונית 
הוא עלה , דן אותו למוות והוא הסתתר אצל אחותי, אחי- זאב,  קרה דבר,אבל. בשיתוף עם הסוכנות וקבעו לי את תאריך העלייה

  .זה היה לקראת סוף המלחמה, לארץ במקומי
  

 ארץ -סוריה-משם ברכבת דרך טורקיה. איסטנבול, עד קיסטנטינופול" קזבק"עליתי לארץ באוניה , שלושה-כעבור שבועיים
 .ב ואנגליה לצרפת"יום הפלישה של ארה, הגעתי ביום חמישי ביולי.  חיטוישם האנגלים שמו עלינו, עד מחנה ההסגר סרפן. ישראל

  .את זה אני לא אשכח
מכיוון שחבר שלי , כעבור חודש התגייסתי לבריגדה היהודית. ללכת לצבא או לקיבוץ, מהמחנה אמרו לנו שיש לנו שתי אפשרויות

לפני שעזבנו את הארץ קיבלתי יומיים חופש והתחתנתי . ייל רגליםהייתי בגדוד השלישי של ח, הלכנו לבריגדה, ואני היינו רווקים
הרב שבא מכרכור על חמור היה , התחתנו ביום שישי. קיבוץ כפר גליקסון על יד פרדס חנה, 1945 בינואר 14, עם אשת בקיבוץ

  .בלי שום דבר, קים'חתונה פשוטה בלי צ, צריך לחזור כדי לא לפגוע בשבת
  

העלו אותנו , שם היתי כמה חודשים, משם העבירו את היחידה שלי למצרים. שם הייחידה שלי הייתה, סרפןביום ראשון בבוקר ל
, "בריגד' גויש"ליחידה שלי קראו . אני התגייסתי כדי לנקום, זה היה אחרי המלחמה, לצערי. על אונייה והגענו לנמל מרסיי בצרפת

   .3חטיבה 
  

נסענו . שהאנגלים לא כל כך הסכימו, עיל בהברחת יהודים שניצלו בברגן בלזן לארץ ישראלהייתי פ, בלגיה והולנד, הייתי בצרפת
  .כך הברחנו אותם לבלגיה ומשם הם עלו לארץ, לברגן בלזן עם מדים והוצאנו אותם עם מדים של חיילים

  .39742כשהשתחררתי מהבריגדה המספר שלי היה 

, היא עבדה אצל נגן מפורסם על נבל בתזמורת תל אביב או ירושלים,  בתל אביבגרנו, אשתי כבר לא הייתה בקיבוץ, חזרנו לארץ
  .קוראים לו פרקש

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
דורות המשך , משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה, לימודים: נקודות להתייחסות(

  ):'וכו
  .ילדה מאומצת מברזיל, יש לי נכדה ממנה. ה פה בבאר שבעהבת גר. יש לי בן ובת

  .הנכד השני מקריית ביאליק וממנו נין אחד, מנכד אחד יש לי ארבעה נינים. יש לו שני בנים, הבן גר באילת

 16רנו שם ג, עזבנו מפני שהיינו מבוגרים וחפשנו מקום יותר קריר אז עברנו לפתח תקווה,  שנים16אני ולאה גרנו גם באילת 
  . שנים בבית אבות11,  שנים12כבר , שנים ומשם באנו הנה לבאר שבע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
	נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



