
 

  "ְ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
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   בלועזית
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 זכר
   :לידהשנת 

04/02/1930 
  בוטושן:  עיר לידה

  

       בלועזית
                                           

  רומניה :ארץ לידה

 
  שמואל :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  ברנה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
 

  רומניה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, סודיי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

 
  תלמיד

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

  

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

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, ו מחנה ריכוזבמידה והיית במחנה עבודה א

   

  בלועזית
  

                           :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                             

 

  :  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )ואיטליה גרמניה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

 
1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  פרובידנס



 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתידים פעילות ותפק, זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

  

היו  יאחישבעת ו ,היינו בבית, האחיות ושני אחיי אבא ואמא 3 -בני משפחתי. 9הייתי ילד כבן  1939בשנת רוץ המלחמה עם פ

את אבי לא גייסו כי הוא היה ו, לצבא הרומניגויסו כי שני הרכבים שלו , אבי נשאר ללא מקור פרנסה .מפוזרים במחנות עבודה

גם אני באותה תקופה  .ומזה בעצם התפרנסנו, היא הייתה תופרת מעילי עור –לאמא היה מקצוע  .בביתתה יהי אמא. כבר מבוגר

בתור ילד אני זוכר שכל שכן שהיה צריך שישחטו  .כסף הביתהו ממנובכל מקום שיכולתי להביא  ,בנגרות ,במכבסה ,יצאתי לעבוד

 .מהבתים עבורו תרנגולות הייתי יוצא ועושה זאת תמורת כסף כי המבוגרים פחדו לצאת

פשוט , אני לא זוכר מעולם שביקשתי מאמא אוכל .כילד הייתי ניגש לברזיות וממלא את עצמי במים על מנת לא להרגיש רעב

ואז אחי , ואומר שהוא רעב ואמא הייתה אומרת שאין אוכל אבל אני זוכר שאחי הקטן היה בוכה, למדנו להסתדרו ידענו שאין אוכל

  ?היה בוכה ואומר לה למה ילדת אותי

ריכזו את כל היהודים במקום אחד וכך בעצם נוצרו , של המלחמה אני זוכר צפיפות איומהבשנים האלו  .ברומניה כל השנים היינו

את הדירות לקחו הצבא הרומני או שדחסו כמה  תי כנסת ובבתי קברות מרוב הצפיפוי זוכר שהיינו גרים בבתאנ .הגטאות שם

 .משפחות שנשארו ללא קורת גג או שיהודים אחרים שהבתים נשארו אצלם קלטו, משפחות יחד באותו בית

לאב  י היה טוב כי אחד מהם היה בן יחידולשמחתי מצבם הכלכל, איתם הייתי משחק, היו לי שני חברים ממול המבנה שגרתי בו

  .אז הוא היה דואג לנו, שעבד עבור הצבא הגרמני ולהם לא היה חסר אוכל

מיד כשהצבא האדום שיחרר אותנו עזבתי . תמה עבורנו המלחמה שםכבשו הרוסים את רומניה ו, 14כשהייתי בן  7.4.1944ב 

רציתי להגיע לארץ ישראל  ,החלטתי שאני לא נשאר שם ,אחיי בד ללאל שראלירץ את מקום הולדתי והתחלתי להתקדם לכיוון א

  .חלום רחוקאז הייתה ש

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):המסר שברצונך להעביר לדורות הבאים, המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  

  

לצרפת ושוב חזרה לגרמניה כיוון  חזרה לגרמניה, איטליה, מאוסטריה לגרמניה, משם לאוסטריהוגריה דרך רומניה להונ עברתי

הורידו אותנו כשהגעתי . גיוס לארץ - ל"עם קבוצת גח 1948בשנת בסופו של דבר הגעתי לארץ ישראל  .שלא היו אוניות מעפילים

כיוון , העמיסו אותנו על משאיות לכיוון ירושלים ישנו שם לילה ולמחרת, ת חיפה"בסמ לבית ספר גענוה .17בן  כברהייתי , בחיפה

  ח וישר גייסו אותנו"גדוד של הפלמששם כבר חיכו לנו 

של צעירים  ואז עברתי לגור בקיבוץ דפנה כי שם שמעתי שהתגוררו קבוצה גדולה, ח כעבור שנה וחצי"סיימתי את שירותי בפלמ 

רחובות לידי מספר אז הסתבר לי שהיא הייתה גרה , שם פגשתי את מי שהפכה להיות אשתי עד היום .ברומניהשגדלו בעירי 

  .עברנו לחקוק ומשם הגענו לעכו ר כךבדפנה התגוררנו כשנה וחצי ואח .ברומניה

  

 

  ינסקיטויקטוריה וול :ראיון

  2009דצמבר , עכו


