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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שרמן:שם משפחה

  

  שוניה:שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  שרמן: איתו נולדתישם משפחה 

  

 Shermanבלועזית

  

 

  שוניה:איתו נולדתישם פרטי 

  

 shunia בלועזית

 

  זכר:מין

 

  1933:לידהשנת 

  

 

  פלשטה: עיר לידה

  

 רומניה :ארץ לידה Falechetta בלועזית

  משה שרמן:של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  ווילנדאתי :שם פרטי ושם נעורים של האם

 

  סקולין: מקום מגורים קבועלפני המלחמה

  

  Skolinבלועזית

 

  רומניה:ארץ המגורים

 



 

  יסודי:לפני המלחמה אקדמיתואר /השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

  :המלחמהמקצוע לפני 

  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  :או בתנועה חבר בארגון

  )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  שטרב: מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 )שם העיר או האזור ושם הארץ(

  Transnistriaבלועזית טרנסניסטריה:ציין את שמו, במידה והיית בגטו

  

 בלועזית  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  

  שטבר:המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 

  1944:  תאריך השחרור

 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

 )ואיטליהגרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  פלשטה: לאחר השחרורציין מקום אליו חזרת

  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

1972 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המורחבתהמשפחה , במה עסקו הוריך;ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  

  נא לכתוב בגוף ראשון

 

  .להורי משה ואתי שרמןרומניה שב)Flechetta(בעיר פלשטה 1933לנובמבר  15נולדתי ב, שמי שוניהשרמן

צד אחד , גרנו בבית דו משפחתי. את האדמה הוא ירש מסבי ושם הם גידלו חיטה, אבי היה חקלאיאמי הייתה עקרת בית ו

שנים ואחי  3היינו שלושה אחים כאשר אני הבכור אחרי אחותי בלה בהפרש של . אבא ובצד השני משפחתיסבתא וסבא מצד 

. שם כולם דיברו רומנית בתקופת צעירותי הייתי הולך לגן ולבית ספר רומני. הקטן אלכס שנולד לאחר מלחמת העולם השנייה

כתבו וקראו יידיש והשתמשו בה כאשר לא רצו שנבין , דיברו הורי לא ידעו עברית אך. מיוחד "חדר"לימודי העברית התקיימו ב

  . אותם

הם הגיעו לסקולין ונתנו לבעלי האדמות שנחשבו ,סרביהנחשבת ל שהייתההרוסים נכנסו לכבוש את רומניה  1940בשנת 

 עיר פלשטההעונש שקיבלנו היה לעבור ל .באדמותבטענה על ניצול פועלים רומנים שעבדו , בניהם אבי, עמידים עונש

)Falechetta( ,מ מסקולין"ק 30 -כ )Skolin( מכיוון הציל את חיינו , בסוף של דבר, המעבר .שם גרו סבי וסבתי מצד אמא

שם איבדתי את סבי וסבתי מצד אבא ושתי . בה הרגו את כל היהודים,עם תחילת המלחמה , שסקולין הייתה העיר הראשונה

  . ומשפחותיהם) אחיות של אבי(דודות 

  

  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,או בהתנגדות בריחהב

  

 

שמענו מטוסים שטסו מעלינו ואז החלו לאסוף את כולנו למעבר , היה הרגע הראשון שהבנו שהמלחמה החלה 1941ליוני  21ב

והסתיימה  ההליכה החלה ביולי .שהייתה שייכת לאוקראינה) Bershet( שבעיר ברשט) Transnistria( טרנסניסטריהלגטו 

יחד עם   4אחותי בת  ,7אני הייתי בן , בעגלה עם סוסים והורים שהלכו ברגל לידם נשאושקטנים כללה ילדים  השיירה, בינואר

צדי ב נלקח משדות יבול שהיוהאוכל שאכלנו . יו משתפי פעולה של הגרמניםההשיירה הובלה על ידי רומנים ש .אבי אמי וסבתי

השונים יחד ) אורבות(על רצפות הקולחוזים  לילות השינה הועברו .לבן שממנו היו עושים סוכרזכור לי בעיקר סלק , שביליםה

  .בין הגורליות בחייהייתה תקופת ההליכה  .עם הפרות והסוסים

  

, אמי טיפלה בהן כל הזמן אך זה לא עזר. עד מצב של גדמים, םיהאצבעות בכפות הרגלי נשרו ליסבלתי מקור עד לרמה ש

  .עד היום ושאני סוחב אותמדובר בזיכרון . תרםלא  שלגופי בגדיםההקור היה גדול ומעט 

איתו הוא , אותו לאבינתתי , ולפתע מצאתי שק קטן מלא במטבעות של כסף רוסי שבילצדי הצעדתי ל, באחד מימי ההליכה

  .נפטרה סבתי מצד אמאבמהלך ההליכה  .השק הזה הציל אותנו מרעב  בדרכים ואף בגטו. אוכללשעשה עסקאות חליפין 

  

שהיה שהגענו ליערעד ) Balanivka(בקה יובלאנ) Obodavka(אובודובקה , זכור לי מספר מקומות בהם עברנו בזמן ההליכה

הקבוצות  2, שם חילקו את הקבוצה לשלוש. די הדרך שבהן היו מוטלות גוויותידענו זאת בגלל התעלות בצ, מחנה ריכוזקרוב ל

צה שלנו שהובלה על ידי המשטרה הרומנית התבלבלה בדרך עד שהגענו לגטו האחרות הובלו למותם במחנה ריכוז ואילו הקבו

שאחד , משפחות נוספות 4ארבעה חודשים יחד עם ת הרוס שבו גרנו יקמו אותנו בבשם שי )Transnistria( טרנסניסטריה

להסתובב חופשי עם בתוך הגטו יכולנו . מהם היו קרובים של אמי שנפטרו בתקופה הראשונה של המלחמה ממחלות וקור

בלילות אבא היה בורח מהגטו . לאי הצהוב מחובר על בגדינו אך אם רצינו לצאת מכותלי הגטו היה צריך לקבל אישור מיוחדטה

היינו . דבר ששמר אלינו מפני מחלות, וודקה שנעשתה מסלקתים והיינו ש. לכיוון הכפרים כדי לקנות אוכל עם הכסף שמצאתי

, רבים מבני הבית נפטרו ממחלות, לאחר ארבעה חודשים .גם הקטנים, ליטר כדי שכולם ישתו 20של  קונים בכמויות גדולות

ודודי עם שני ילדיו ומהבית בו התגוררנו העבירו אותנו לדירות של היהודים המקומיים שהיו  המשפחה שליקור ורעב ונשארנו 

אני ומשפחתי , לכל חדר הכניסו משפחה. שה חדריםלמשפחה אליה נכנסו הייתה דירת שלו. של בלשט גרים בתחומי הגטו

שבאוקראינה  גרו שתי משפחות יחדיו שהגיעו מבוקבינהגר בעל הבית ומשפחתו ובחדר השלישי גרנו במטבח בחדר השני 

 ,שהרוסים שלטו ברומניהכ 1917עוד מתקופת ,הם דיברו רוסית שפה שלא ידעתי ואילו הורי ידעו. בן ובת, ילדים 2ולהם היו 

 נקראיםהיו , כל משפחה שהייתה נכנסת לבית של יהודיים מקומיים שהיו בעלי הבית. איתם נה משותףכהצליחו למצוא מו

  . פליטים

היינו עובדים בעבודות  - אבי ואני -היו סורגות כפפות לגרמנים ואילו הגברים - אחותי ואמי - הנשים, היינו עובדיםבתקופת הגטו 

  ).משטרה רומנית(בין היתר הייתי גם עובד בעבודות מטבח אצל הזנדרמניה . אורוותהיינו בונים, בניין מחוץ לגטו

 שם הם הפכו בית ספר לבית חולים. כשהרוסים התחילו לתקוף את הצבא הגרמני החלו להגיע הגרמנים לברשט 1943בשנת 

  .הגרמניתהמשטרה שם גם ישבה . מעבודת הבניין שבו אבי ואני לקחנו חלק תאח, ואשפזו את הפצועים



 

אנשים יהודים  500הם הרגו , לפני שהם עזבו. החלו ההריגות המסיביות של יהודים בתוך הגטו ו לברשטכשהגרמנים הגיע

עד שהצבא הרוסי שחרר אותנו , סך הכול שהינו בגטו ארבע שנים, 1944בדירה חיינו עד סיום המלחמה בשנת . ורומנים

  .1944ב

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

 

חזרו  רוסי לכן ןלסקולין לא נתנו לחזור כי היא הייתה על הגבול עם רומניה ואנחנו היינו תחת שלטו, עם סיום המלחמה

המשפחה שלי שם גרנו , הבית  של סבתי היה הרוס אז גרנו באחד הבתים הנטושים שהיו בעיר. העיר אותה עזבנו, לפלשטה

ס לצבא הרוסי כחייל ואחרי חצי שנה שוחרר כי כל עם חזרתנו אבי גוי .שתי ילדיו וחברתו מהגטו, די מצד אבאדו יחד עם

  . נחנו היינו משחקים ברחובותכשחזר החל לעבוד בעירייה כטכנאי בניין וא. האנשים שהיו בגטו קיבלו שחרור

 בסקופרנק-איוונו-ששמה שונה ל אוקראינהסטניסלוב שבל, עקב בצורת קשה, ביהסרמעברנו  1947בנולד אחי אלכס ו 1946ב

)Ivano- Frankivsk(. לאחר סיום הלימודים עברתי לעיר לבוב . רוסי ולמדתי את השפה רת לבית ספשם התחלתי ללכ

. לעבוד למשך חצי שנה בחברת חשמלאחרי סיום הלימודים התחלתי . 1949-1953משנת , ללימודי מקצוע אדריכלות בניין

שם , מלבוב חזרתי לבית הורי. אצבעות ברגלייםחוסר  לצבא הרוסי אך בוועדה רפואית שוחררתי בגלללאחר מכן גייסו אותי 

  .והתחלתי לעבוד בתור טכנאי בניין משפחתיגרתי עם 

הוזמנה משפחתו של דודי , סילבסטרהזו הייתה תקופת . רנוביץ'נסעתי לביקור אצל קרובי משפחה מצד אמי בצ 1960בשנת 

שהיתי  רנוביץ'בצ.אורחיםהו זה לצד זו בשולחן נישב, שם הכרתי את פרידה אישתי. לחגיגות חתונה של שכניהם ואני הצטרפתי

כדי , נסיעה של שעה וחצי, רנוביץ'יתה היינו שומרים על קשר טלפוני ופעם בחודש הייתי נוסע לצכשבוע ימים וכשחזרתי הב

  .שנוכל להיפגש

רנוביץ ליד 'אחרי החתונה החלטנו לגור בצ. יום הולדתה של פרידה, 31.3.1960- ב רנוביץ'לאחר שלושה חודשים התחתנו בצ

ואני עבדתי בחברת חשמל בתחנה לייצור  ת אחרי סיום לימודים באוניברסיטהחהיא עבדה בבית מרק, משפחתה של פרידה

  .ד הבן שמעוןנול 1967שושנה וב, נולדה ביתנו הבכורה 1961ב. חשמל

  

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

  

 

את  ,רנוביץ'המקום שכולם דיברו עליו בצ ארץ ישראל היה. יחד עם אמא של פרידה החלטנו להעלות לארץ ישראל 1972מאי ב

ם לנאמר שבישראל כו .כל הידיעות על המתרחש בארץ קיבלנו מהרדיו הרוסי אך הדברים שנאמרו שם היו שקריים וידענו זאת



 

, ברוסית" קול ישראל"כדי לשמוע את אמיתות הדברים היינו מצליחים לתפוס את תדר . עניים ושאין אוכל ושהורגים ערבים

לאחר מכן , אולפן במעלות למשך חצי שנה שם למדנו עבריתלאותנו  שלחו כשהגענו לארץ .תחנה שהיה אסור לנו לשמוע

ואילו אני התחלתי לעבוד בחברת סולל בונה עד ם פרידה עבדה בבית חולים שם עבדה במעבדת כימיה קיבלנו דירה בנהריה ש

  .שהגעתי לבסוף לעבוד בעיריית נהריה במחלקה הטכנית

שושנה הלכה לבית הספר שם למדה עברית כי השפה היחידה . יחסו אלינו בכבודעזרו לנו והתי, העלייה לארץ הייתה חלקה

  . כמו כל הילדים הקטנים תאז הוא למד עברי 5שמעון היה רק בן . שידעה הייתה רוסית בגלל סבתם שלא דיברה אף שפה

  .היא הייתה גרושה עם ילדים ונפטרה בארץ, 90-נות השאחותי בלה עלתה לארץ ישראל בערך ב

  . ניו גרזי, אחי אלכס גר בארצות הברית

  .נינים 2נכדים ו 8יש לנו . קרבה לילדיםרצון לום נבע מיבה אנחנו חיים ה ,ים- המעבר לקרית, גרנו בנהריה 1973-2011מ

  נהריה , 2014אפריל ,  נועה ארבל: ראיון

 


