
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלת

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. 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

  ווסטרייך :שם משפחה

  

  רחל :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אלה אינה נוגעת אלייךבמידה והש                                  

           מרנץ: איתו נולדתישם משפחה 

                                         

                                              בלועזית
 

  רחל :איתו נולדתישם פרטי 

                                                

   בלועזית
  

:                     מין

    נקבה
   :לידהשנת 

25/6/1925 
   מולדבה: עיר לידה

                                                             

       בלועזית
                                           

  רומניה :ארץ לידה

 
  לאון לב :של האבושם משפחה  טישם פר

  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    גלץ: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

             

   בלועזית
                                         

  רומניה :ארץ המגורים

 
   :מהלפני המלח תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 גימנסיה 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                             
   

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

  

     רומניה, גלץ: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                    מניהרו, גלץ :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
   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, עצר בקפריסיןבמידה והיית במחנות מ

  

  קונסטנצה

  :עליה שנת

  

1951 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  טרנסילבניה



 

  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                                                                                                                                         

אמא הייתה קמה . שבה עבדו אמא ואבא, באותו בניין, הייתי בת יחידה והייתה לנו מכולת. גלץ עיר הולדתי הייתה עיר גדולה

הייתה לנו בבית חצר גדולה ושם גרה בעלת הבית . הא הייתה מבריקה את המאזניים. כדי שהמקום יהיה נקי 4בכל בוקר ב

בחצר היו גם מחסנים ולכל משפחה היה מחסן והייתה עוד חצר שהיו . היו לנו יחסי שכנים מצוינים. והיה עוד שכן, שהייתה גויה

האוכל המבושל לארוחה של סיום הצום למרתף הגדול של ביתנו ובסוף  מביאים אתהיו בגלץ היהודים . בה עצי פרי ותרנגולות

ם יהיו חיים טוב. יוכלו לקחת את האוכל לשבירת הצום מהר הביתה לפתוח את המרתף כדי שכולםהצום אבא שלי היה מ

יו מגיעים עיירות הה מכל. של המדינהלמדתי בבית הספר . היינו משפחה קטנה ולא היה חסר כלום, והייתה פרנסה טובה

  .שונות עד שהביאו לנו מורה יהודיהיהודים היו מתחמקים משיעורים אלו בטענות . ללמוד בגלץ והיו גם לימודי דת

  
  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 ,התנגדותאו ב בריחהב
  

רב אך  השהייה במרתף ארכה זמןו ,היו מגיעים לחפש אותנו שם .היינו יורדים למרתףו 14כשפרצה המלחמה אני הייתי בת 

היינו  .מהכפריםרחוק , בנות פסי רכבתאת אבא שלי לקחו ל. בלילה היינו יוצאים כי היה קר ולח. הגרמנים לא מצאו אותנו

  . לנו אוכל למרתף והביאוהשכנים שלנו היו טובים . אותןלקח  הואלחופש מהמחנה  וכשהיה יוצא לאבא חבילותמכירנים 

. בזמן שהיה מגויס היה שולח אליי מכתבים. שנים 11ומבוגר ממני בבצבא רומניה הוא היה חייל , יוסף ציגלר, היה לי חבר

יוסף התחיל לעבוד עם ההורים שלי . לפני החתונה היינו ביחד שש שנים. איתו התחתנתי 1945כשהסתיימה המלחמה ב

  .בחנות ואנחנו גרנו בדירה שכורה בגלץ

שם נקברו גם סבי  רות יהודי בגלץבק הוא נקבל בבית. 1946מאוד בגלל הקור ונפטר כשאבא חזר מהמלחמה הוא נעשה חולה 

והרחוב לא נפגעו העיר נהרסה לגמרי אבל הבית שלנו . באותו הזמן הרוסים נכנסו והקימו את החזית נגד הגרמנים. וסבתי

ולד בננו בית ותשעה חודשים לאחר החתונה נ עקרתהייתי . ונשארנו לגור באותו מקום וניסיתי לפתוח מחדש את המכולת

  .אמי סופי עלתה לארץ כמעט חצי שנה אחרינו. בעלי והילד, עד שעלינו לארץ אני 1951נשארנו ברומניה עד . הבכור אליהו

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

היינו . דירת חצי חדרללאחר מכן עברנו לקריית מוצקין . רמת דוד עד שקלטו אותנו ם לידגרנו שלושה חודשיכשהגענו לארץ 

לעבוד כעוזרת בית למשפחה  יתלבאותו הזמן התח. מחלקים את החדר בוילון ומתחלקים בו עם משפחה של בעלת הדירה

בעלי היה עובד בנמל . יתי מסיימתהייתי לוקחת את הבן שלי איתי לעבודה והוא היה מחכה לי בשקט עד שהי. דתייה בחיפה

  .את האוכל היינו מחממים על פרימוס. ואחר כך עברנו לגור במרתף גדול שלא הייתה לו דלת ולא היו לו חלונות

  

  וק'תלמה מרגלית צ :ראיון

  2011ינואר , ירושלים


