
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. 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

  פריד :שם משפחה

  

  רפאל  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

            פריד :איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
Fried 

  רפאל  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Raphael                                          

 :מין

                     זכר

 

  25/8/1929 :לידהשנת 

 

    כפר ברבשט :עיר לידה

  

       בלועזית
Village Brbst                                           

  רומניה  :ארץ לידה

 
  אברהם דניאל פריד :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  טריזה  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                     כפר ברבשט :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Village Brbst 

  רומניה  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה יסודית 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

     כפר ברבשט  :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

    אושוויץ בירקנאו ואז מחנה עבודה קיטלסטריימל

   

  בלועזית
  

                                                                    מחנה בוכנוואלט :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
    11/4/1945 :תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

1984 
  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                                                                                                                                         

נכנסו ההונגרים והתחלתי 1941ס התחלתי בשפה הרומנית אחרי זה נתנו את האזור שלנו להונגריה וב"הייתי ילד למדתי בביה

 9כמו כל הילדים אני זוכר בתור ילד שהייתה תקופה שאסור לנו לצאת רק בשעות  רגיליםללמוד בשפה ההונגרית היה לי חיים 

  .ל ורבה צרות אי אפשר לספר הכבבוקר היה אסור שנדבר ברחוב היה ה 11עד 

  

  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

פרנסה ועבודה לא היו וגם כסף לא היה , משפחות 4היה גטו וכל היהודים מכל הכפרים הגיעו אלינו חיינו בבית אחד  בברבשט

 1944בשנת .לא היה מה לאכול היו מחלקים בינינו את האוכל והיינו מאוד מחוברים . היה הרבה צרות,ואסור היה לקנות משהו 

גטו שמסביב שמרו המשטרה אי אפשר היה לצאת ולקנות דברים היו מתעללים בנו היה , בחודש אפריל העבירו אותנו לגטו סוגט 

משם עברתי למחנה השמדה בירקנאו אושוויץ  בעזרת רכבת ושם התחילה הסלקציה מי עובד ומי למוות לא . ונותנים לנו מכות 

מא יארה והאחיות הלכו עם אמא נשיהייתה עוד אפשרות הגענו כל המשפחה והתחילה הסלקציה אני ואחי הלכנו עם אבא וא

היה הולך לעבוד ולא היו הורגים  18שיקרנו מכיוון שמי שהיה בן 18שאלו אותנו בני כמה אנחנו ואני ואחי שיקרנו ואמרנו בגיל 

נתנו לנו . שלחו לצד ימין אל המוות וכך גם כל משפחתי יאני ואחי הלכנו לצד שמאל ומקום שבו עובדים ואת אימי ואחיותי. אותו 

אנחנו הלכנו להתרחץ ולשאר בני משפחתי נתנו גם מגבת וסבון אבל הם נכנסו לתוך מקלחות גזים ושם , גבת וסבון להתרחץ מ

אמרו לנו יהודים גטו שהארובה , כששאלנו איפה הם . מצאו את מותם ואנחנו לא ידענו שום דבר לגבי מה שקרה למשפחתי

  .תם שאנחנו רואים זה המשפחה שלנו מכיוון ששרפו או

  

ואר רבפב 1945ואר רעד פב 1944אנחנו לא הגענו לאושוויץ מכיוון שלא היה זמן נשארתי בברקנאו בעבודה ועבדנו שם מאפריל  

מעלות והלכנו  20-בבוקר עד בוכנוואלט והיה קר מאוד היה  4התקרבו הרוסים והגרמנים לקחו אותנו והלכנו ברגל ב 1945

 1945באפריל ב 4הגענו ב. יהודים וכשהגענו נשארנו פחות מחצי  3000ת היינו ואר עד חודש אפריל כשהתחלנו ללכרמפב

כל התקופה הזאת עד . היינו ביחד כלואים עם הרוסים , לא קיבלנו כלום לאכול  11/4/1945וקיבלנו לאכול ומתאריך זה עד 

השתלטו על המחנה וכל הנאצים הם  11/4/1945הקצינים האנגלים הרוסים והצרפתיים אספו הרבה תחמושת וב  1945אפריל 

כשהשתחררתי התחלתי לקבור את כל היהודים בקבר אחים אחד על השני . שתו שנתפסו הוצאו להורג כולל מנהל המחנה וא

אחרי המלחמה נשארנו אני ושני אחיי ובנוסף . יהודים לאחר יומיים הגיעו האמריקאים להציל אותנו  33.000כ "ונקברו שם בסה

  .שארו בחייםאחיותיי שנ 4ל

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

לאחר מכן עבדתי ,המשכתי ללמוד ואחי מיד חזר מרומניה להונגריה  יקומוניסטלאחר המלחמה חזרתי לרומניה והיה שלטון 

התחתנתי עם יהודית  38אחר כך בגיל . במשרד האוצר ברומניה ואני רציתי לעלות לישראל ולא נתנו לי כי הייתי עובד במדינה 

 20/6/1969ים נולדה במר ילדים ברומניה הבכורה ששמה 2נולדו לנו . במטוס  16/9/1984החלטנו לעלות לישראל בתאריך ה,

  26/7/1971והבן ששמו נורברג נולד ב

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

ולאחר זמן מה אשתי ש אני מצאתי עבודה באוניברסיטת בן גוריון בתור עובד בקרנות ומחקרים "כשהגענו לישראל הגענו ישר לב

ביתי למדה פסיכולוגיה וניהול עסקים ובני לומד הנדסת , ילדי למדו באוניברסיטה  2גם התחילה לעבוד באוניברסיטת בן גוריון 



 

 2005יצאתי לפנסיה והמשכתי לעבוד בתור משגיח מבחנים עד שנת  1995בשנת .ל אביב חומרים וחשמל ופיזיקה הוא למד בת

יה וביתי בתל אביב כיום אני הולך כל יום לטייל ינכדים משני ילדי בני מתגורר בהרצל 3כיום יש לי , וגם עבדתי בהנדסה כימית 

  .ועוזר בבית במה שצריך גם אשתי בפנסיה 

  

 

   2013נובמבר  ,שבע -באר, שי אוחיון :ראיון

  


