
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  סימון

   :שם פרטי

  פטרינה

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                                          וסרמן  

                                              בלועזית
  

Wasserman 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  פטרינה

   בלועזית
 Petrina                                         

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

21.5.1938 
  :  עיר לידה

                                                            בוחוש  

       בלועזית
   Bohos                                        

  :ארץ לידה

 רומניה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  יונה וסרמן

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 רוזה
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  בוחוש

   בלועזית
Bohos  

  :ארץ המגורים

 רומניה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

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

                                                                                 בוחוש      
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 רומניה

  :  תאריך השחרור
1945 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  בוחוש רומניה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

9.7.1973 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

הגרמנים . הם הכריחו את הרומנים לקבל את כל החוקים האנטישמיים שלהם, הגרמנים השתלטו על רומניה 1941בשנת 
בבעלות פרטית כמו שום דבר לא היה , חנויות לממכר מזון, בתי קולנוע, לקחו את כל החנויות של היהודים בין אם זה מסעדות

חל איסור מוחלט על היהודים להיכנס לשוק לפני שעה מסוימת ביום כדי שלא יקנו ". רומניזציה"לתהליך הזה קראו , בעבר
, לאבא ואימא היה את בית הקולנוע בעיירה שממנו התפרנסו. כשהמטרה הייתה שהיהודים יסתפקו רק בשאריות סחורה טובה

  .ה זה בית הקולנוע היחיד באזור עד שהוא נלקח מהםהעסק היה שלחם שנים רבות והי
  

אני לא זוכרת ממה הוריי התפרנסו בזמן המלחמה אני זוכרת רק שהיו תנאים מחפירים , חדרים גרנו בדירת חדר 5מווילה של 

שנים מה שהוביל  5-את האדמה לא עיבדו קרוב ל, ח המקומי ואנשים מתו בגלל זה"לא נתנו לאנשים ללכת לביה. בעיירה
  .ובאופן כללי הייתה זו תקופה מאוד קשה .אוכל לא היה בכלל )ניםכי, טיפוס(למחלות בקרב אנשי העיירה 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

באו  1948בשנת . ס יהודי והוריי קיבלו חזרה לרשותם את בית הקולנוע"שלחו אותי חזרה לבי. נגמרה המלחמה 1945בשנת 
זכורה לי . הקומוניסטים ושוב לקחו את בית הקולנוע מה שהביא את אבי לעסוק בעבודת פקידות ואימי עבדה בעמותה מסוימת

למה : " שאלתי את הוריי. ית קברות וראיתי שעושים שם הלוויות לסבוניםטראומה אחת מאוד קשה כאשר הלכתי עם הוריי לב
, והם ענו לי שבזמן המלחמה כאשר הגרמנים שרפו אנשים בהיותם בחיים" ? ולמה כולם מסביבנו בוכים? קוברים סבונים

היו קוברים את - שרפומהשומן של אותם אנשים היו מפיקים סבונים ולכן היות ואין אפשרות לקבור את אותם אנשים שכבר נ
  . הסבונים הללו

הכרתי את בעלי בהיותי סטודנטית  1956בשנת . התחלתי ללמוד רפואת שיניים 16סיימתי את לימודי התיכון ולאחר מכן בגיל 
 13ברומניה עבדנו במשך . התחתנו 1959ובשנת  22סיימתי את לימודיי בגיל . במסגרת הלימודים כי גם הוא היה סטודנט

  .ברומניה היה משטר של פחד וטרור כלפי כולם ולכן החלטנו לעלות ארצה. ר רופאת שינייםשנים בתו

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):לדורות הבאים

חולים כרופאת שיניים במשך - הגענו לטבריה ובישראל עבדתי בקופת. ילדייחמתי ושני , עליתי ארצה עם הוריי 1973בשנת 
  .משני ילדיי יש לי שישה נכדים ומהם נין אחד. כמה שנים עד יציאתי לפנסיה

  

  

 

 מירי זיו: ראיון

  2013אפריל , טבריה


