"לְדוֹרוֹת"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי :גיזלה

שם משפחה :חיימוביץ

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס )גם בלועזית( במקומות המסומנים

שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה:

בראונשטיין

שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה :גיזלה
מקום לידה )ישוב ,מחוז(:

בלועזית Braunstein
בלועזית

Ghizela

בלועזית

יאסי

שם פרטי של האב :מרדכי )מוט(

שם נעורים:
תאריך לידה:
מין:
ז  /נ 8.11.1940
ארץ לידה :רומניה

שם פרטי ושם נעורים של האם :בלה )רוחלה( הרשקוביץ

שם פרטי של האישה/הבעל )אם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה(:

שם נעורים של האישה:

בלועזית

ארץ המגורים :רומניה

מקום מגורים קבוע לפני המלחמה :

שטפנשט

השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה:

חבר בארגון או בתנועה:

מקצוע לפני המלחמה:

מקומות מגורים בתקופת המלחמה )ישוב ,מחוז ,ארץ( :שטפנשט ,סוליטה ובוטושן ברומניה

האם היית בגטאות? אילו ומתי?
האם היית במחנות? אילו ומתי?
מקום השחרור:

בוטושן

האם שהית במחנה עקורים? שם המחנה?

מקומות/מחנות בדרך לארץ:

תאריך השחרור1944 :
לאן עברת/חזרת לאחר השחרור )ציין מקום(? בוטושן

שנת עליה1963 :

שם האנייה )אם עלה בדרך הים(:

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:

נא לכתוב בגוף ראשון

נולדתי במלחמה.
הורי מרדכי ובלה גרו ברחוב שטפן צילמרה בעיירת שטפנשט שבמחוז בוטושן ,רומניה.
שטפנשט היא עיירה שנמצאת ליד נהר פרוט ,המשמש כגבול בין רומניה לבין רפובליקת מולדוביה.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)ציוני דרך :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים
ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי
סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה ,פינוי/אווקואציה למרכז ברית המועצות(:
בנובמבר  1940ההורים שלי נסעו ליאסי ,המקום שבו נולדתי .בשטפנישט לא היו בתי חולים ,ולכן הוריי נאלצו לנסוע ליאסי
בדרך-לא-דרך.
בדיוק אז ,בתאריך  8.11.1940הנאצים הכריזו על יאסי כעיר נאצית ,החלו לתפוס יהודים ולהעלות אותם לרכבות המוות.
אבי סיכן את חייו כשהוא בא לבקר אותי ואת אמי בבית החולים .לאחר מכן חזרנו לשפנשט – על כך לא ידועים לי פרטים .ידוע
לי רק שזה היה מסוכן .ביוני  1941גורשנו משטפנשט עם שער הקהילה היהודית ,ללא אמצעי תחבורה .נדדנו בדרכים בחורף
הקר האירופאי ,ללא קורת גג ,ללא מזון ,ללא עבודה .היתה תקופה קשה .נדדנו ברחובות והסתתרנו מהצבא הגרמני ,על מנת
לא להפריע להתקדמות הכוחות לכיוון רוסיה .ביום גשום הגענו לבוטושן ,והסתתרנו בבית הכנסת הגדול .אחר כך חיפשנו
מקום להסתתר ,כי כבר לא היה בטוח בבית הכנסת .הכריחו את כולם לענוד את הטלאי הצהוב .באותה תקופה לא הרשו
ליהודים ללכת לשוק והמחסור במזון היה בלתי נסבל .אני לא יודעת הרבה על יום השחרור כי הייתי קטנה .בתאריך
 3.11.1944נולד אחי יואב בברון שברומניה.

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
גם כשהגשנו בקשה לעליה לישראל מהמשטר הקומוניסטי סבלנו – לא נתנו לעבוד ,לא נתנו ללמוד .לקח הרבה זמן עד
שקיבלנו את הרשות לעלות לארץ.
לבסוף עלינו לארץ בשנת )1963עד אז הינו ברומניה(.

נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
הגענו ישירות לירושלים .הקליטה היתה קשה להוריי במיוחד .אבי כבר היה בגיל  ,55וכשחיפש עבודה נאמר לו שהוא זקן .כאב
לו מאוד ,כי הוא היה רגיל לעבוד ולפרנס את עצמו בכבוד.
אנחנו הצעירים נסענו לקיבוץ מעגן מיכאל ,שם למדנו באולפן עברית והחזרנו את ההוצאות על מחיות ולימוד בעבודה.
מצאתי עבודה בעיריית ירושלים בתור רכזת ענף גבייה .אחי סיים את האוניברסיטה במדעי המדינה ושפות ועובד במשרד
החוץ .כיום הוא שגריר בפרו .יש לי שלושה ילדים :הבת גרה בשוהם ,הבן הגדול לומד לדוקטורט בארה"ב ,והבן הצעיר לומד
ומחפש עבודה כזמר אופרה בגרמניה.

ראיון :סמדר שילה
ירושלים .נובמבר 2009
עריכה :אלינה נאור

