
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . יכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף 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
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  רומניה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
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 _|_ _|_ _השחרור תאריך 

  האם שהית במחנה 
 ?איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
 ?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
  :בדרך לארץ

  שנת
 1950: העליה

  שם 
 :האנייה



  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ות ולימודיםילד, סביבה, משפחה: נקודות להתייחסות(
  .בתוך מחוז מולדובה, העיר שבה היא נולדה ובה גדלה הייתה בפרבריי רומניה

וריכזו אותם , מכל הכפרים הוציאו את היהודים, ליד הבית שלי היה בית כנסת, בעיר הייתה קהילה יהודית גדולה 
  ,בעיר שלנו 

  .ותם בבית הכנסת שהיה בעירה על כן שיכנו א, לא היה איפה לשים אותם

. למדנו בנים ובנות יחדיו. למדתי בתיכון עממי ולאחר שהתחילה המלחמה הוציאו את כל היהודים מבית הספר
  אחרי שהוציאו אותנו

  .הקהילה היהודית הקימה מסגרת לימודים חדשה בשביל כל היהודים שסולקו מבתי הספר הממלכתיים

אני בתור ילדה . שהיו בגלל שאנחנו יהודים, לא הרגשנו הצקות, ו טובים פחות או יותרהחיים עם הרומנים הגויים הי
  למדתי בבית

  .לא היה פחד לשלוח אותי לבית ספר כזה. ספר רומני בגלל שהוא היה קרוב

גם אנחנו הילדים עבדנו , כל המשפחה הייתה עובדת במפעל. הם היו מאוד אמידים. להוריי היה בית חרושת לצמר 
  במפעל בשעות

  . כל הילדים גם למדו וגם עזרו בפרנסת הבית. הפנאי ובימי החופש

במפעל היו מכונות גדולות וחדישות שהיו . אני זוכרת שנזירות היו באות למפעל של אבא עם צמר שהוצא מהכבשים
  סורגות 

  .ויוצרות שמיכות וכל מיני פריטים אחרים מצמר

הכסף . חיינו חיים טובים מאוד לפני המלחמה. אדלה, סלומון, ברכה, מרקו: ם  ילדי4להורי לוי וברנה סגל היו 
  שהתקבל מהמפעל 

הייתי ילדה . גרנו במרכז העיר. המשפחה שלנו הייתה מאוד אמידה. מילא את כל צורכי המשפחה ואף מעבר לכך
  שמחה וחייכנית

  . חבריי הגויים בכנסייהעד כדי כך שכשהייתי קטנה הייתי משחקת עם, חיינו עם הגויים יחד

  

כשהגרמנים ננסו לרומניה האב . דרך הקרן הקיימת , בישראל,  אביה קנה אדמה באזור הכרמל1932בשנת 
  השמיד את המסמכים

  .עד היום הם מחפשים מסמך או עדות כלשהי המעידה על קניית השטחים, מכוון שפחד 

  

  

  

  



  
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ודות להתייחסותנק(

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
חייבו אותנו ". JUDE "- ינו ולקרא לנו יהודיםברחובות התחילו להצביע על. תדרדר המצב החל לה1940בשנת 

  ללכת עם מגן דוד
החיילים שאלו . ללא כפתור של מגן דוד, אני זוכרת שפעם אחת אבי נתפס על ידי חיילים גרמנים. על דש החולצה
  ןאותו מדוע אי

הוא אמר לחיילים שהוא לא יהודי והוא . הוא דיבר באופן רהוט, אבא ידע כל כך טוב גרמנית. מגן דוד על החולצה
  .בכלל גרמני

  .החיילים האמינו לו ונתנו לו ללכת

היהודים מתחילים ללמוד במסגרות אלטרנטיביות . התחילו לסלק את התלמידים היהודים מבית הספר הממלכתי 
  להשמקימה הקהי

  . הרומנים התחילו להיות מאוד קשים וקשוחים עם היהודים. היהודית

  . לשלטון עלו תנועת הליגיונרים שתמכה בנאצים ובהשמדת היהודים והם היו מתעללים ביהודים בכל הזדמנות

נה כאילו למח, יום אחד הוציאו אותם מהבית ולקחו אותם . ילד וילדה: הייתה לנו שכנה עם שתי ילדים קטנים
  בסוף מתברר. עבודה

כדי להקל על . כשהוציאו אותם מהבית ההורים שלה היו שם וראו את מה שקורה. שהכניסו אותם לטרנסניסטריה
  שלא , ביתם

הגרמנים איימו של האם שאם . ההורים לקחו בסתר את הבן הקטן והחביאו אותו, תצטרך להתמודד עם שני ילדים
  היא לא תגלה את 
היא נאלצה לגלות ולקחת את בנה הקטן וכך הם . הם ייקחו במקומו את הוריה ויהרגו אותם, קטןמקומו של בנה ה
  .מצאו את מותם

הייתי קטנה כל כך כאב לי שראיתי שהיא הולכת עם , הכל קרה מאוד קרוב לבית שלי, ראיתי את הדברים במו עיניי
  הסל הכבד ועם

  . הוא פחד שלא יתפסו אותי, אוד כשהלכתי לראות מה קורהאבי כעס עליי מ. היא לא חזרה משם. שני הילדים

  .כל היהודים בעיר היו מסתובבים עם טלאי צהוב

כשחיילים גרמנים נכנסו אלינו הביתה הם ראו , היה לנו בית מלאכה שבו היה שולחן גדול, הבית שלנו היה דיי גדול
  שיש מקום

  .הכל מפחד שהם לא יפגעו בנו, ניםאבי הכין להם מזרו, הם החליטו לישון בבית,ועל כן

החיילים היו נכנסים לבתים ומוציאים את כל האנשים שהיו מסוגלים לעבוד את כל הבנות שיכולו לעבוד הם לקחו 
  ,לעבודות שונות

  .תפירה ומלאכה,ניקיון, ה'ספונג: ביניהן

ם בבנות מציקים להן ואף אונסים מתעלליהיה ידוע כי החיילים הגרמנים .בעבודה הן היו תופרות בגדים לגרמנים
  .אותן

במרתף היה . אבי פחד מאוד על גורלי ואחרי שהייתי יום אחד בעבודה הוא החליט להחביא אותי במרתף של הבית
את כל מי שהיה יוצא אל הרחוב הם היו תופסים והיו שולחים . הייתי שם במשך חצי שנה,  ומעט אוכללי מעט מים



   על כן לא יצאתי, לעבודה 
  

אחותי הגדולה . כשהיה שקט ברחובות הייתי יוצאת בזהירות לנשום קצת אויר בגינת הבית. כמעט בכלל החוצה
  כבר הייתה 

את אחי סלומון נשלח למחנה עבודה ואחי מרקו אני לא , אחיי נלקחו לעבודה. כבר נשואה ועברה לגור בעיר אחרת
  בטוחה אבי 

  .ואמא נשארה בבית,  את הבעלות על המפעלהמשיך לעבוד במפעל למרות שלקחו ממנו

  .  החיים במרתף היו מאוד קשים וגרועים לא היה לי אויר כל היום הייתי קוראת

כשהרוסים נכנסו לרומניה הגרמנים התחילו לברוח הם התחילו להעביר את כל היהודים למקום לא נודע והצעידו 
  אותם בשיירות 

 ואף עודדה יהודים שלא נתפסו לעזור ולהציל אחרים על ידי השארת דלת ,הקהילה היהודית עודדה אותם לברוח
  .ביתם פתוחה

  .אחי הלך בשיירה שכזו ברגע הגרמנים לא הסתכלו הוא ברח מהשיירה ונכנס לבית את דיריו לא הכיר

לים שהרוסים מתקרבים יותר הגרמנים מתחי\ככל ה. הם לקחו יהודי אחר במקומו, כשהגרמנים גילו שהוא חסר
  לברוח יותר מהר 

  .הם משאירים אחריהם אספקה וכלי נשק רבים

  
  

    מאז סיום המלחמהי על קורותיך /נא ספר
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(

לא היה מה ,הרוסים השתלטו על כל אספקת האוכל , המצב של היהודים היה מאוד קשה. סןף סוף יצאתי מהמרתף
  לאכול 

  .כל אחד נתן את מה שיכל ועזרנו אחד לשני?  זאת הסתדרנואיך בכל

לאחר הנישואים גרנו בבית הורי שם . לאחר שנה התחתנתי על בעלי נתן שהוריו היו מכרים של הורי מאותה העיר
  .נולדה לנו בת

ל בכ, הפחד השתרש הבנו שיש לנו הרבה מאוד שונאים,המצב לעולם לא חזר להיות כמו שהיה לפני המלחמה
  מקום ובכל שנייה 

  .לא יכולנו להרגיש בטוחים וחששנו

, אחותו של בעלי פאולה הייתה חיילת בארץ ישראל היה שלחה לבעלי סרטיפיקטים בשבילו בשבילי ובשביל ביתנו
  על כן החלטנו 
, מבחינת הרומנים לא הייתה בעיה לצאת מגבולות המדינה. כל שאר המשפחה נשארה ברומניה. לעלות לארץ

  ידענו שיש לנו אדמות
עלינו לאונייה בשם טרנסילוניה הפלגנו דרך קונסטנזה ולאחר מכן דרך קפריסין עד שהגענו . שאבא קנה בכרמל

  .לנמל חיפה
  .בתי הקטנה אל הרגישה טוב היו הרבה מאוד אנשים, באונייה היה מאוד קשה

  

  



  

  

  
  

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

  ):'וכו
  .כלומר מי ששלח לנו סרטיפיקטים,  הגענו לארץ והתבקשנו ללכת לגור אצל מי שהביא אותנו ארצה1950בשנת 

למרות זאת . קוםאמרנו להם שהגענו בעזרת אחותו של בעלי שהייתה חיילת ועכשיו גרה בבית החלוצות ואין שם מ
  .לא קיבלו סיוע

כ בן דודה של בעלי עבר ללמוד בירושלים והיו "אח. הגיע לארץ לפנינו וגר ביפו הלכנו לגור אצלול 'אח של בעלי מרצ
  -צריף באבו

  .לא היה לי חלב, באנו עם ילדה קטנה, לא היה לנו איפה להיות ומה לאכול, הוא נתן לנו לגור בצריף שלו, כביר

  .הייתי מערבבת אותה במים כדיי שיהיה מספיק כדי להכין דייסה פעמיים, תנים לנו כוס חלבהיו נו

  .עד שהוא היה מגיע אלינו הוא היה כבר מסריח , היינו מקבלים רבע עוף עבור הילדה

ם ע, מה אכפת לך שאני גרה פה"בכיתי המון . בטענה שהצריף לא שלנו, מנהל הצריף ניסה להעיף אותנו כל הזמן
  "?הילדה

  ".אין שום מקום אחר להיות בו"הייתי אומרת לו 

השירותים . ובחוץ היה מטבח יחד עם מטבחים של הצריפים השכנים, חדר אחד: הצריף היה כמו קופסאת גפרורים
  היו במרחק כמה 

  . שם גם נולדה בתינו השנייה. מאות מטרים מהצריף

  . שם כבר חיינו כבני אדם היו בו שירותים ומטבחאחרי שלוש שנים בערך קיבלנו צריף גדול יותר

  .בשירות בתי הסוהרבעלי עבד כפועל בניין ולאחר מכן למד עברית ביפו והתחיל לעבוד 

  .קיבלנו בית שתי חדרים ומטבח בתל גיבורים, אחרי שלוש שנים נוספות

  . ותיילמדתי מבנ, לא היה לי איפה ללמוד עברית. קליטתי בארץ הייתה מאוד לא קלה

  .בתל גיבורים הבנות החלו ללמוד בבית ספר ובגן ממלכתי והחיים החלו לחזור למסלולם

  .הבנות גדלו בחמימות רבה והעמידו דורות המשך

  .ושבעה נינים, כיום יש לי חמישה נכדים

  .  את הזמן אני מעבירה במועדון לעולי רומניה בו אני משחק קלפים ושומעת הרצאות
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