
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  הנריק  דרומר

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Drummer  דרומר  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   ועזיתבל

      Henric 30.03.1932 נ / ז     הנריק  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Petroşani  רומניה  פטרושן 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  אידה ציק  אלכסנדר יהושוע
  ):  נשואה לפני המלחמה/ה נשוית/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Petroşani  רומניה  פטרושן 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

 'כתה א                                   
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  דבה
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  סאקל,  האטי–נלטי 

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 23.08.1944 דבה

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1973   
  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה:  דרךציוני(

 -  ישנו במיטה אחת חמישה. איזור של הונגרים,  בסיגט,הוריה של אמי, בתאסלפני המלחמה הלכנו לגור כשנה אצל סבא ו
  . גם שם היה קשה מאוד ולא הייתה פרנסה ,אחי היה אצל ההורים של אבא. סבא היה מוהל. שתי דודות ואני, סבתא, סבא

אמא אמרה .  ערב אחד נכנסו שלושה ושאלו איפה אבא.'שברו חלונות וכו, בערב היו הפגנות נגד יהודים, לא היה טוב שם
 אמרו לאמא שאם לא .פחד מוות. היו צעקות כאלה שלא שמעתי אף פעם. מרוב פחד נכנסתי מאחורי הדלת. שהיא לא יודעת
   .הרגליים קפאו. אחרי חצי שעה הם הלכו ואני לא יכולתי לזוז מאחורי הדלת.  אותהקחותגיד איפה אבא י

  . שם גרנו אצל יהודי בחדר,פטרושןלברחנו מסיגט וחזרנו 
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויב או מסתורב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

יהודים מבית הספר ונשארנו ללא בית את הוהוציאו '  הייתי תלמיד בכיתה א.1940 בשנת התרחשפרוץ המלחמה ברומניה 
השכיבו על , הורידו לו בגדים,  אותו למרתףוהכניס,  ברחובותו אוהלגיון הרומני תפסחיילי . אבא נעלם לנו לשלושה ימים. ספר

ך וביקשו מאבא להקריא פסוק "יקו ספר תנהם החז. שניים אחזו בו ועם הרובה שברו לו את הגב ועד מותו הלך כפוף, הרצפה
הוא . הוא היה נפוח ממכות,  אותויכשאבא חזר לא הכרת .בו היה כתוב שצריך להרוג את הגוי ולא הקשיבו להסבר של אבא

 לגיונרים 8באו שוב לאחר כמה ימים . "אני בכיתי יותר" : להענההיא אמרה שכן והוא . שאל את אמא אם היא בכתה שלא היה
הם רצו לקחת אותו שוב ואמא .  מעלות חום40ואבא היה במיטה עם , פרצו לחדר שלנו,  עם אקדחים בידיים16-18בני 

הם .  הם הורגים אותו במיטה,אחד מהם אמר שהם ישלחו רופא שלהם ואם הוא יגיד שאבא כן יכול לבוא. התחילה לבכות
  . מעלות חום ובינתיים עזבו אותו42אמר להם שאבא עם באמת הביאו רופא שהיה קצת אנושי ו

 הוריי אני -כל המשפחה נלקחה. HUNEDOARA במחוז NALATI-HATEE לקחו אותנו למחנה ריכוז בשם 1941ביולי 
 .1941 במחנה זה היינו עד נובמבר .אחי הקטן ישראלו אחי סמואל,  אידה-אמא,  אוסיאס אלכסנדר-אבי. ושלושת אחי

אליו ,  לקחו את אבי למחנה עבודה1941בשנת  . באותו מחוזSACEL היינו במחנה ריכוז 1942 ועד אוגוסט 1941מנובמבר 
זאת הייתה . שמרו עלינו משטרה רומנית עם רובים. עבודות חקלאותבעבדנו קשה . CAMPULI NEAE ,לקחו את כל היהודים

שהיה בן שלוש מצא שני אגוזים כ. נפטר בגיל ארבער הצעיאחי . קיבלנו מכות רציניות ועונשים.  מעבר לאוושויץתתחנ
הוא אחר כך . בכה ואף אחד לא יכול היה לבואוהוא בכה . הכניסו אותו למרתף מלא במים בשיא החורףואמריקאים שגדלו 

וד  לעבתצא שאם היא לא ייםראש הקהילה היהודית שהיה אחראי עלינו הכריח את אמא לעבוד וא. חלה ולא יכולנו לעזור לו
  .הוא לא יתן לה אוכל ולא לאחי

. לאושוויץ וידענו שהם רצינייםאתכם  מחרתיים לוקחים -כי אמרו מחר ,במתח נוראיהיינו  .DEVAהיינו בגטו  1944מאוגוסט 
יום לפני זה אמרו לנו לא לעזוב את הבית כי לוקחים אותנו . נכנס הצבא האדום כי  השתחררנו1944המזל שלנו שבאוגוסט 

. ץ ובאמת שבוע לפני כבר ראינו את הרכבת שנכנסה לתחנת הרכבת ואת הקומנדו הגרמניים שהגיעו לקחת אותנולאושווי
אבל , פחדנו. פתאום הגיע בלילה מישהו ודפק בחלון. נו כל רגע שיבואו לקחת אותנו לאוושיץיאבא היה לבן וחיכ, ישבנו בלילה

 זה .מאות אלפי טנקים נכנסו אלינו. נים ברחו ואנחנו היינו משוחרריםיה יהודי שאמר שהרומנים עברו לצד הרוסי והגרמהזה 
  .ןאחר כך חזרנו הביתה לפטרוש.  כי לא היה לנו כסף לחזור1945 נשארנו שם עד שנת .23.08.1944-היה ב

  
ו חזר, משפחת אמי היו כשמונה אחיםב. יץ ואף אחד משבעת האחים לא חזרווכל המשפחה של אבא נלקחה לאושבמלחמה 

. ויץ וראתה שכתוב אושוויץ אמרה לבנותיה מפה לא יוצאים חייםוכשסבתא שלי הגיעה לאוש .ארבעה וכל השאר לא חזרו
. את דודה שלי רצו להעביר לצד ימין ואת התינוק שלה לצד שמאל.  שמאלהמידאת הסבתא הוא העביר . מנגלה עשה סלקציה

  .יםהיא לא הסכימה ועברה יחד עם התינוק שלה לתאי הגז
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

לימודים בבית ספר רגיל לאחר ל חזרתי ו13הייתי בן  .עברנו לגור בבית כנסת בעזרת נשים.  אבדן בפטרוששהיה לנוכל הרכוש 
 עם בגרות והלכתי לאוניברסיטה שם למדתי שפה וספרות רומנית ובמשך שנה ןסיימתי את התיכו .ש שניםשהפסדתי כבר שלו

חינוך ההייתי מפקח במשרד . ב"ועד כיתה י' לימודים ועבדתי כמורה לשפה וספרות רומנית מכיתה אאת הסיימתי  .גם גרמנית
  .עלינו לארץאז  ,1973שנת תרבות ברומניה באזור הסלק ואחר כך הייתי מנהל בית ספר עד הו

  



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  .לא מצאתי עבודה במקצוע שלי אז עבדתי במה שמצאתי. הגענו לאולפן בגבעת עדה ונשארנו שם כשמונה חודשים
כחצי ליטר בגלל שיש לי סוג דם , תרמתי דם, במקום זה.  יום כיפור וביקשתי להתגייס אך לא לקחו אותי מלחמתפרצה בדיוק
   .קיבלנו חינוך ציוני בבית ואהבת הארץ. מיוחד

  . קיבלנו דירה בקרית ביאליק שם אנחנו גרים עד היום1975בשנת 
  . נכדים8-בן ו, יש לי בת

  
  
  

  ערבה אלבז: ראיון
  2009סט אוגו. קרית ביאליק

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


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



