
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .יכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

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 ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

  .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   פלורטה:שם פרטי   גרסון:שם משפחה

  בתקופתההשואה ופרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
  Aronovici            |                     אהרונוביץ:  המלחמה או בתקופתה

  אהרונוביץ:יםשם נעור

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 : לידה נ/    ז   Floreta              |                      פלורטה:  המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                              מקום לידה                                 
 Piatra Neamt                |                       פיאטרה ניאמץ):  מחוז, ישוב(

   רומניה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  אנה גולדשטיין:נעורים של האם  ארנולד:של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  של האישה ל' מרצ):   מלחמהנשואה לפני ה/תה נשוי/אם היה(

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

 Piatra Neamt       |                             פיאטרה ניאמץ):  מחוז, ישוב(

   רומניה:ארץ המגורים

  תואר אקדמי/לההשכ  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :  או בתנועה:                                   המלחמה : לפני המלחמה

  מקומות מגורים בתקופת המלחמה                                                                                 
                                                                           פיאטרה ניאמץ ובוקרשט):  ארץ, וזמח, ישוב(

  ?      אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                

                                                                                                        
  ?        אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                 
                                                                                                        

  :                                                                        מקום  השחרור
 

_|_ _|_ _תאריך השחרור  

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

  מחנות/מקומות  שנת  : שם האנייה
  :בדרך לארץ 1957: העליה  אם עלה (

    )בדרך הים
 

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


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

  . משרתת והיו עובדים הייתה-הבית היה אמיד, )בית מלאכה לתיקונים(שעונים ואופטיקה , להוריי הייתה חנות תכשיטים
בבתי הספר . ליהודים התחילה תקופה קשה.  החולצות הירוקות-לשלטון עלו אנטישמים. בבחירות ליהודים לא הייתה זכות הצבעה

 אסור היה ליהודים לנוע 7:00-19:00נחקק חוק שבשעות .  הגבלה על לימודי יהודים- "נומרוס קלאוזוס"ובאוניברסיטאות הוטל 
.  שומר בבית סוהרלשעבר, והביאו רומני נוצרי" חנות רומנית"יטרינות של חנות הוריי תלו השלטונות שלט באחת הוו .בעיר

  . יצולם-עוד כתבו שמי שייכנס. הודיעו לנו שעכשיו הרומני הוא הבעלים של החנות
  

  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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

באותה תקופה היה . בלילות היה בורח מהמחנה והולך לעבוד בבית המלאכה.  הוכנס למחנה עבודהאבא. אולצנו לענוד טלאי צהוב
המפקד היה אחד ממכריו של אבא והמהומה . בבוקר הייתה מגיעה המשטרה ומחזירה אותו למחנה העבודה. ביקוש לטבעות אירוסין

אחרי שהצבא הגרמני הפסיד  . תכשיט והכול היה נרגעמביאים לו שעון או, למחרת היינו הולכים עם אמא. הייתה למראית עין
בזזו , לפני שעזבו. הצבא נסוג דרך העיר לכיוון טרנסילבניה וגרמניה. במלחמה החלו שרידיו להתגונן והחלו הפגזות של קטיושות

גם , ה ולקחו הכול והרסונכנסו פנימ, שברו את חלונות הראווה, הם ירו במנעולים. וכמובן שגם את החנות שלנו, את העיר והחנויות
שלושה . היו לנו כסא אחד ונר אחד. אחותי ואני ברחנו והתחבאנו במרתף ישן ונטוש בלי חשמל ומים, ההורים. בחנות וגם בבית
אבא שילם דמי קדימה על בית בבוקרשט אבל הפיחות של המטבע ביטל את . כשחזרנו הביתה הכול היה הרוס. ימים ישבנו שם

בהמשך . קיבלנו כמה מטבעות וקנינו לחם וחבילת חמאה. ביום הראשון הגיעה אישה עם שעון לתיקון. סרי כלהעסקה ונשארנו ח
  .נסעתי לבוקרשט לגור עם אחותי. רופא המליץ לעזוב את העיר. וכשהצלחתי סבלתי מסיוטים, לא הצלחתי להרדם. היה קשה

  

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

ארגון " ובעלי עבד ב Transport Sovrom-אני עבדתי ב. קיבלנו דיור והתחלנו לעבוד, התחתנו. בבוקרשט הכרתי את בעלי
. ריתי ונצטוויתי על שמירת הריוןכעבור זמן מה ה. נשארתי מובטלת, בהמשך נסגרה החברה והפסקתי לעבוד". הרכוש הסובייטי

 שנים 7רק לאחר . הוריי עם אחותי ובעלה קיבלו אשרת עליה אך אני ובעלי סורבנו שוב ושוב. 1956ילדתי את רימונה ביוני 
  .ג בלבד" ק70קיבלנו אישור לצאת מרומניה ולעלות לארץ בתנאי שנעזוב תוך פרק זמן קצר וניקח מטען במשקל 

  . ימים באוניה עד שהגענו לחיפה10-ו, שבוע בגנואה,  ימים בווינה3: ים ימ22היינו בדרכים 
  

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

שאר . בקבוק מים וביסקוויטים, נו בקבוקון חלבקיבל, בעיקר לתינוקת,ביקשנו לשתות. אף אחד לא קיבל את פנינו כשהגענו לחיפה
בגנואה נאמר לנו שהודיעו למשפחה על בואנו ואין צורך .  כלום- קיבלו חבילות מזון שתיה ואנחנו, יוצאי פולין, נוסעי האוניה

אלו אותנו אם יש ש. ירדנו מהאוניה עייפים ומיוזעים עם תינוקת. שכן לא הודיעו על בואנו לאף אחד,לא חיכה לנו איש. להודיעם
. הגענו ליפו והסתובבנו שעתיים ברחוב כי לא ידענו את הכתובת המדויקת. כשאמרנו שכן נתנו לנו דמי נסיעה למונית, לנו משפחה

, 3 אנשים ואנחנו עוד 7הם , גרנו עם אחותי והוריי במשך חודש וחצי.  נשים ברחוב ואחת מהן הייתה אחותי2אחרי זמן מה עצרנו 
אף על פי (בעלי מצא עבודה כחשמלאי . 'גרנו בדירה קטנה בלי חשמל בשכונה ה. אחרי חודש וחצי עברנו לבאר שבע. בבית אחד

היא הייתה נותנת לי ירקות ופירות . אני מצאתי עבודה ברקמה עבור אשה שהייתה לה חנות ירקות). שהיה מנהל חשבונות במקצועו
הייתי מטביעה . התקרה הייתה עשויה אזבסט ובלילות נשרו ממנה פשפשים. פטלאור עששית נ, עבדתי גם בלילות. תמורת העבודה

 .כדי שהחרקים שנכנסו תחת הדלת לא ייכנסו למיטה, את רגלי מיטת התינוקת הנחתי בקעריות נפט. אותם בנפט בעזרת פינצטה
  . בהתחלה לשעה ביום ובהדרגה ליום מלא, כשמלאו לבתנו שנתיים וחצי רשמנו אותה לגנון

אף על פי כן . יום אחד אירעה תאונה והוא שכב בבית חולים ורגלו גובסה לחודשים אחדים. עבד עם שותף שרכב על אופנועעלי ב
בשכונה הייתה חנות עופות שבעליה נתן לנו אוכל בהקפה עד . לא היה לנו ביטוח והכנסה. הוסיף לעבוד והשותף עזר עם הכסף

בית , גן, החיים היו דחוקים. ון מכונות כביסה ואני עבדתי כפקידת רישום וקבלה בעלי פתח בית מלאכה לתיק.שנוכל לשלם
 שנים גובסתי בכל הגוף למשך חודש וישבתי 3אחרי .  ספונדילייזיס-הכול עשיתי עד שהתחילה בעיית עצמות. אוכל, בית, מלאכה
סגירת החנות ובית המלאכה נכנס לעבוד אחרי . בהמשך בעלי פתח חנות למכשירי חשמל והמשיך לנהל את בית המלאכה. בבית

  . 72בבנק לאומי כאחראי על חדר כספות עד גיל 



החלה ירידה במצב רוחו כי , עם פרישתו של בעלי. ם כדיילת מכירות בדוכן ספרים בחברת טריוואקס"אני התחלתי לעזור בשק
   .התקשה  למצוא עבודה בגילו

בשנתיים האחרונות .  אירועים מוחיים בעלי הועבר למחלקה סיעודית3אחרי .  עברנו לגור בכפר יונה בדיור מוגן2000בשנת 
  . נפטר2005לחייו איבד את כישוריו המנטליים ובשנת 

 


	                                          "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 



