
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                              

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים
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 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  חיים :שם משפחה

  

  סוזי :שם פרטי
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         וקסלר :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Vexler בלועזית
                                              

 :שם נעורים
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  רבקה שטיינברג :שם פרטי ושם נעורים של האם  חיים :של האב שם פרטי

 
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/ם פרטי של האישהש

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                        יאסי:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
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   :המלחמהמקצוע לפני  שש שנים: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

  יאסי ברומניה  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  ?      לו ומתיאי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

           :                                                              מקום  השחרור
 

 5.1945:  תאריך השחרור

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

  

 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1949 :עליה שנת  אוסטריה :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  אולימפיה

  
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, ביבהס, משפחה: ציוני דרך(
, שנות התיכון 4ואחרי שנתיים מתוך , למדתי ארבע כיתות עממיות. ס מעורב"למדתי בביה, אהבתי ללמוד. הייתי ילדה חרוצה

עד . ועזרתי להוריי עם בית הקפה שהיה ברשותנו, אחר כך הייתי בבית. 1938זה היה ב . ס כי הייתי יהודייה"סילקו אותי מביה
. והוא ברח מרוסיה כי ההורים שלו היו דתיים, הוא היה קומוניסט לפני המלחמה. וקסלר, היום יש ביאסי רחוב על שם סבא שלי

בצוואה שלו הוא , א שלי נפטרכשסב. הוא נהייה חילוני אבל קומוניסט. ברח מהבית והגיע לרומניה, הוא לא רצה להיות דתי

היו צריכים לכבד את . אבל לא הייתה ברירה, אבא שלי לא רצה. ביקש להיקבר כשדגל אדום של הקומוניזם מכסה את הארון
אך זה היה בליווי משטרה כדי להגן על אבא , הוא הסביר את העניין לרשויות ברומניה והם הסכימו ללוויה הזאת. רצון המת

במשך כל המלחמה . ם הוא היה קומוניסט כמו סבא שליכי כולם חשבו שג ,בא שלי הוכתם מאז ברומניההשם של א.  שלי
  . אחרי המלחמה הקומוניסטים הכינו לסבא שלי קבר מפואר וקראו לרחוב על שמו. סבלנו מאוד מתגית הקומוניזם הזאת

את , הילדים, בית הכנסת את כולם שיחגגו איתנומ הזמינה בכל חג היא. אמא הגיעה מבית דתי, בבית היה אורח חיים יהודי
. אף אחד לא דבר אז על לעבור לארץ ישראל, היה טוב ברומניה. חמש בנות ובן זקונים -היינו ששה ילדים בבית . המצוות

אותי ואת אחותי בדרך  תפסולפעמים ילדים . הרגשתי באווירה אנטישמית לפני המלחמה, בכל זאת. הייתה לנו עוזרת בית

מר להם שאם הם רדף אחריהם ואאבא . מהר לספר לאבא ברחנו ורצנו. זרה מבית הספר ורצו להרביץ לנו כי אנחנו יהודיותח
  .זה לא ממש עזר אחר כך, עדיין. אותםייגעו בבנות שלו הוא יהרוג 

 חזק שהוא לא יכלכ "יצו לאבא שלי כוהרב ,היו אנטישמים ברחוב שפרצו לבית. אנחנו היינו בחושך, מנים התקרבוכשהגר
  .האשימו אותו שהיה קומוניסט, הם האשימו אותו שהוא מסמן למטוסים הרוסים איפה לפגוע. לראות שנים אחר כך

כי לא היה מים בברזים וכל , היה לנו מזל שאמא אגרה מים אחרי הגשם. הנאצים זרקו לנו פצצה בכניסה לבית והכל נשרף

  . השריפההילדים הלכנו עם דליים כדי לכבות את 
פעם אחת הוא לקח . אז למדנו עם מורה פרטי, אמא בקשה שנלמד טוב יותר. צרפתית בתור שפה זרה לקחנובתיכון ברומניה 

פתאום ניגש אלינו . נסענו איתו ברכבת ושוחחנו איתו בצרפתית. אותי ואת אחותי לטיול לאוניברסיטה כדי שנשמע שם צרפתית
הוא האשים אותנו שאנחנו . לא ידע אפילו מה זאת השפה הזאת, שהוא אחד כזה מהרחובראו עליו , רומני אחד שהיה ברכבת

הרי , כשהודיעו לאבא שהבנות שלו במשטרה הוא היה המום. מסיתים נגד המולדת לטובת הקומוניסטים ולקחו אותנו למשטרה
לא היו משחררים כי , בלי שוחד. תנוהוא בא והיה צריך לשלם שוחד למשטרה כדי שישחררו או. הוא שלח אותנו לאוניברסיטה

  .היינו יהודיות

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, 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; להצלתך באופן משמעותיסייע 
רצו לבדוק אם אבא מסתיר משהו . נכנסו אלינו הביתה ואמרו לנו להפוך מזרונים. הרומנים הראו לגרמנים הנאצים איפה היינו

פתאום הגיע נאצי עם . עזרתי בקופה, הייתי בחנות של אבא. ת עם הטלאי הצהובאני מאוד פחדתי ללכ. בשביל הקומוניסטים

לקחו אותי . מזלי שאחותי הייתה שם ואמרה לי לא לבכות. זה שרף מאוד. הוא ירה בי ברגל. רובה ובבת אחת הרגשתי ירייה
ה לאבא שלי בכתף ואי אפשר היה הנאצי הזה יר. במשך שנה לא יכולתי לדרוך על הרגל. חיטאו את המקום, מהר לבית חולים

  . במשך שנה הוא הלך עם גבס. לרפא את זה
אבא הלך עם כולם ואז הוא ראה שוטר שהכיר . כשהגיעו הנאצים ליאסי הודיעו שכל היהודים צריכים להופיע בתחנת המשטרה

יש לך  ?מה אתה עושה פה, רוקסל: "אמר לאבא השוטר. כל הזמן )מה שהיה שוחד אז( "טיפים"אבא נתן להם . שניםאותו 

  . הוא הזהיר את אבא לא לצאת לרחובות אלא ללכת בין החצרות שלא ייתפס". לך הביתה, ששה ילדים
היא יצאה החוצה עם . זאת שעבדה אצלנו במשך שנים, רייההיה לנו מזל שהעוזרת שלנו הייתה נוצ. את החנות לקחו לאבא

  . היינו מתים מרעב, עושה זאת אם היא לא הייתה. בצלשחור ווהביאה לנו לחם , ענק כזה מסביב לבגדים רדיד
. קראו לה סבסטיצה. ביאה לנו אוכלוכך כל יום העוזרת ה, ים כשלאבא הייתה עוד פרנסהמזל שאמא חסכה כסף במשך השנ

. גרתאבל היא כבר הייתה מבו, אחרי המלחמה היא רצתה לעבור איתנו לישראל. בזמן המלחמה היא עשתה המון בשבילנו

  . הרבה לא יהודים מי ידע אחר כך שבישראל יחיו כל כך. להביא לא יהודים לפהאמא גם לא ידעה אם אפשר 
, המשטרה שם בעצם דאגה שלא ייקחו אותנו למחנות. לא היינו יוצאים מהבית, היה עוצר. חיינו בסתר בבית, כך עברו השנים

  .כך עניינים התנהלו ברומניה. בגלל השוחד
הוא אמר שאבא . ובכל זאת הוא הגיע ,גם לו שילמנו שוחד בדרך כלל. לנו עם גרמניפטרולים ברחוב שעשה שוטר שפעם הגיע 

השוטר הרומני פנה לגרמני  .זה מה שהציל את אבא. לה הכניסה לו כסף לכיס ,באינסטינקט שהיה ,אמא. צריך לעזוב איתם
  .  מון כספי שוחד במשך השנים האלה כדי להציל אותנואבא שלם ה". משפחה של ששה ילדים, עזוב אותם: "ואמר לו

  .אלינו יותר מאשר לאחרים חשבו שאבא שלי היה קומוניסט אז נטפלו. המון, סבלנו שם המון

  



 

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

הם נכנסו לבית ולקחו מה . אחרי שהרוסים נכנסו היה מאוד גרוע גם. אבא מצא עבודה בתור מנהל בית קפה, אחרי המלחמה

הם נכנסו וירו בחביות היין ושתו הכל ישירות . ישר לקחו את המעיל והשעון, אם הלכת בחוץ עם מעיל ושעון. שהם רוצים
  . הם לא פגעו ביהודים, ןמה שכ. התנפלו על כל הטוב שהיה אצלנו. מהחבית

היא הייתה נשואה כבר . היינו המבוגרות שבין האחים והיינו מאוד קשורות אחת לשנייה. אני עזבתי עם אחותי הגדולה לישראל

עשיתי . אני לא אוכלת יותר כלום, אני הודעתי לאמא שאם היא לא נותנת לי לנסוע איתם. שנה ובעלה רצה לעלות לארץ
אחת מהאחיות הצעירות שלנו עלתה לפנינו . וכך אמא השתכנעה לוותר ונתנה לי לנסוע, ושה ימיםשביתת רעב במשך של

  .וינט על ישראל וילדים התחילו לעזוב'אנחנו שמענו שמועות משליחי ג. בעליית הנוער

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ שפחהמ, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
ובדקו שאנחנו לא , היינו שם חודש. בה רכזו את העולים החדשים, הייתה שם חצר ענקית". ס'סנט לוק"בהתחלה הגענו ל

זאת . מרוקאיםו רוסים, הונגרים, בולגרים - אנשים יחד  50גרנו שם . למעברות בפרדס חנהאחרי זה הועברנו . נושאים מחלות
הייתי . הסוכנות היהודית החליטה שאני אהיה אחות כי היו צריכים אחיות, לצבא במקום להתגייס. גדולההייתה עלייה מאוד 

  . 30/4/1949 - אחות בבית חולים רוטשילד באוסטריה וקיבלתי משם תעודת הסמכה ב
  .בפרדס חנה חוליםהבית אחיות אני נשארתי לגור עם שאר . אחותי וגיסי עברו לחיפה והוא פתח אטליז בשר, לאחר מכן

הוא היה חייל והשתתף . רומניה, הוא גם היה ניצול שואה מיאסי. שנים 56היינו נשואים . 1951- הכרתי את בעלי והתחתנו ב

לא הסכמתי שייקחו אותו , כשהוא חלה. הוא היה בעל נהדר. הוא לא היה מוכן לקבל גרוש מגרמניה. בשש מלחמות בארץ
. ילדים 2הוא נשוי ויש לו . כבר שבע שנים, ב"ארה, יש לנו בן יחיד אשר חי בפלורידה. ווטיפלתי בו עשר שנים לבד בבית שלנ

  .חוזרת בסופי שבוע, הנכדה לומדת משפטים בנתניה וגרה איתי פה. יה'ורג'הנכד שלי סיים תואר הנדסת חשמל בג

  
  
  

  2009אוקטובר . חיפה
  

  אלינה נאור: עריכה
  

 


