
 

  "ְ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, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

                                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  גרומברג
  :שם פרטי

  חיים

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                               גרומברג

  בלועזית
GRUMBERG                                               

  :המלחמה או בתקופתה י לפנישם פרט
                                                            חרשקו

   בלועזית
 HERCHKO                                              

:                     מין
 נ/  ז   

   :לידה תאריך
1929 

    :לידה עיר
                                                              בוטושאן

   בלועזית
BOTOSHAN                                                           

  :ארץ לידה
 רומניה

  :של האב שם פרטי
  יצחק

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 חנה פייגה חיימוביץ

                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   בוטושאן

   בלועזית
BOTOSHAN                                          

  :ארץ המגורים
  רומניה

 
, תיכון, יסודי( :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )אוניברסיטה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  תנועהאו ב חבר בארגון
  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  רומניה, בוטושאן

                                                                                                                
         ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                      

                                                                                                              ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                               :              מקום  השחרור
             בוטושאן

 

  :  תאריך השחרור
1945 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים

  
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  איטליה

  :עליה שנת
1964 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .ילדיםהצעיר מבין שני , בבוטושאן שברומניה 1929נולדתי בשנת 

  .אבי עבד בחנות ואמי עזרה לו וגידלה אותנו, להוריי היתה חנות למכירת סיד
  .נהגנו ללכת לבית הכנסת בחגים, הורי באו ממשפחות יהודיות מסורתיות

  .לא היו בתי ספר יהודיים בסביבה בה גדלתי, למדתי בבית ספר נוצרי 

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, וגירושמעצר : ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):צותועמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

, היתה סכנה ברחובות. מכיוון שלמדתי בבית ספר נוצרי לא יכולתי ללכת ללמוד בכל יום, בהיותי בן עשר פרצה המלחמה
  .רוב הזמן נשארתי בבית עם אחותי הבכורה. חוליות נאצים שהשתלטו על בוטושאן היו אלימות ליהודים
  .עבדה בחנות ומידי פעם הייתי עוזר לה אמי. אבי נשלח למחנה עבודה ולא ראינו אותו למשך כל הקיץ

אבי סבל מאוד הוא . היה עליו לעבוד מהר כי מי שלא עמד בזמנים חתכו אותו, כשאבי חזר הוא סיפר לנו שעבד בשדות קציר
  .היה עייף מאוד מהעבודה ללא אוכל ושתייה

, משך שעתיים אחותי ואני רצנו לחפש אוכלאפשרו לנו לצאת לשכ. לא יכולנו לצאת מהבתים ולכן סבלנו מרעב, היה עוצר בעיר
בסופו של דבר היינו חוזרים עם מעט קמח ותפוחי .הם לא הסכימו, פנינו לגויים והתחננו שיתנו לנו אוכל בתמורה למשהו 

  .אכלנו בצמצום רב, אדמה

  .סבלנו מקור ומרעב ומצבנו היה קשה
  

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

  ".השומר הצעיר"התחלתי ללמוד בבית הספר והצטרפתי לתנועת הנוער . עם תום המלחמה אפשר היה לצאת מהבית
  .אמי הכינה לי עוגות מתוקות והלכנו יחד לבית הכנסת,הורי חגגו לי בר מצווה 13בהיותי בן 

  .אבי שחזר מעבודות הפרך לא יכול היה לעבוד ומצבנו הכלכלי הורע, שהסתיימה המלחמה מצבנו היה מאוד קשה למרות
  .ברומניה נישאתי ונולד לנו בן

  .משם הועברנו לנהריה. לנמל חיפה, עלינו ארצה באונייה איטלקית 1964בשנת 
  

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

  .בנהריה קיבלנו דירה ולמדנו באולפן
  .אשתי עבדה בהוראה בבית ספר בעירו" סולל בונה"אני עבדתי בחברת .' בני עלה לכיתה א 

  
  
  

  רכי'שושנה צ :ראיון
   2012פברואר  .נהריה

  
  עדי מלכא: עריכה

  

 

 


