
 

  "ְ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

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  נויברגר :שם משפחה

  

  מלי :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, ה אינה נוגעת אלייךבמידה והשאל                                  

           מויסה: איתו נולדתישם משפחה 

  

                                             Moisa בלועזית
 

  מהחלה  :איתו נולדתישם פרטי 

  

  Mahelea בלועזית

                                          

:                     מין

  נקבה

   :לידהשנת 

27/11/1937 
  פרומושיקה:  עיר לידה

  

 Fromoshika בלועזית
                                           

  רומניה :ארץ לידה

 
  שלמה :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  גולדה לאה דוד :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                    פרומושיקה: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  Fromoshika בלועזית

 
  רומניה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

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

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                   

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                                              

 

    :תאריך השחרור

1946 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  פרומושיקה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

 
4/11/1983 

  את שמהציין , במידה ועלית באנייה

 
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר
                                                                                                                                           

אבא במקצועו עבד כחייט ואמא הייתה . דישייבהוריי דיברו . גדלתי בבית יהודי מסורתי בעיירה יהודית קטנה בשם פרומושיקה

בחגים כולנו התכנסנו בבית הכנסת ובימי חול . ולעיתים תכופות גם עזרה לאבא בעבודתו ,עקרת בית שגידלה את הילדים

אמא הייתה ממלא את הבית בחלות , בחג פורים הייתה חגיגה מאוד גדולה. ההורים עבדו קשה על מנת שיוכלו לפרנס אותנו
בחגים האחרים כמו בפסח כל אחד היה עם המשפחה שלו ועם המכרים . ם ותמיד שולחת משלוחי מנות לשכניםובממתקי

ברומניה הם התגוררו בבוטושיין . גם הוא היה ניצול שואה ואב לשני בנים, לאמא היה אח שנפטר כאן בארץ ישראל .מהעיירה

 .לסבא קרו זיליק דוד, בתחילת המלחמה 56היא הייתה בת  ,לסבתא קרו פייגה דוד. ומדי פעם היו מגיעים לבקר
   

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
  

פרומושיקה גורשה ביחד  כל האוכלוסייה שהתגוררה בעיירהו, דחפו את כולנו. כשהחל הגירוש ,4בת , ילדה קטנה מאוד הייתי

אינני יודעת בוודאות מי הפציץ את הבניין שבו שמו . מהנאצים בו המתנו להוראותשם שמו אותנו בבניין גדול ורעוע לבוטושאן ו

הפצצה החריבה את כל הבניין ואנחנו . אבל יום אחד הבניין הופצץ וכמעט נקברנו במרתף ,הרוסים או הגרמנים, את כולנו יחד

קשה הצליח לשחרר את דוד שלי שהיה איש נמוך קומה הצליח לצאת דרך החלון ולאחר שעות של עבודה ו, נכלאנו במרתף הקטן
הם כולם קבורים כיום . 27הוא נהרג בגיל ולדודי קראו לייבה דוד  .סבי וסבתי, דודי נהרגו במהלך ההפצצה .כולנו מהאדמה

אבל אבא שלי עדיין לא חזר ממחנה העבודה  ,לאחר ההפצצה חיכינו שהרוסים יגיעו ויגידו שהם יכולים ללכת .ברומניה בבוטושיין

וסיפרנו לו על מה שקרה הוא היה מדוכא  רכשאבא חז .החלטנו להישאר ולחכות לו עד שיגיעוא ידענו מה לעשות ל. שאליו נלקח
 .לפרומושיקההוא לקח את כולנו חזרה וכשנגמרה המלחמה , םמאוד ורצה לברוח מהמקו

   

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  
חזרנו בלי שום . הבתים נהרסו והופצצו והרכוש האישי שלנו נגנב על ידי הגויים. הכל נחרב, כלךכשחזרנו ראינו שהכל הרוס ומלו

הלכתי בפעם הראשונה לבית  8בגיל  .בכוחות עצמו ולאחר עבודה קשה הוא בנה לנו חיים חדשיםהכל אבי ניסה לתקן  .דבר

 למדתי. נהרס ונחרב ואפילו לא היה על מה לשבתהייתי צריכה להגיע עם ספסל מהבית שאבא בנה לי כי בית הספר ו, הספר

סיימתי אותן נסעתי כשוכיתות  7בבית הספר הזה למדתי . לא היה לו שםעדיין שיקה ובבית הספר היחיד שהיה אז בפרומו

וגם ביצעתי את בחינות הבגרות עד  'את הלימודים עד כיתה י השלמתיהתקבלתי ללימודי התיכון ו. ן ועשיתי מכינהאלבוטוש

זוהי אוניברסיטה  ,"אלכסנדריון יונקוזה"אוניברסיטת לאחר סיום לימודי התיכון התחלתי את לימודי המשפטים ב .לקבלת התעודה

כשסיימתי את  .1961סיימתי את לימודי בשנת ו התואר הראשון וגם את התואר השני מפורסמת מאוד שבה עשיתי גם את

  .ןאהייתי עובדת מדינה בבוטוש, אשיתשנה כיועצת משפטית ר 20התואר עבדתי ברומניה 

בני הבכור גויס . עליתי לבדי לארץ ישראל 04.11.1983 -ב .נולד בני היחיד 1964ובשנת  1961התחתנתי ברומניה בשנת 
הצבא לא הסכים לשחרר את בני ולאפשר לו להגיע איתי . ננסייזה היה שירות חובה ללא כל תשלום פ, לשירות צבאי של רומניה

 5בני הגיע שנתיים לאחר שעליתי לארץ ובעלי הגיע  .גם בעלי נשאר שם ,לאור שהייתו של בני הבכור ברומניה, ראל ולכןלארץ יש

 .שנים אחריי
   

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  

. נרשמתי גם בלשכת עורכי הדין בישראל ולמדתי עברית באולפן בטבריה .שהגעתי לארץ הפנו אותי למרכז קליטה בעיר טבריהכ

. לאחר שסיימתי את הלימודים באולפן וידעתי עברית בצורה טובה למדתי במדרשה עם עוד קבוצה של אנשים שעלו ארצה

אל המדרשה הגיעו עורכי דין ושופטים שהתנדבו ללמד . רנובולסקי'המדרשה נוהלה על ידי לשכת עורכי הדין בניהולו של מקס צ

 .קיבלתי את הרישיון לעסוק בעריכת דין 1986תי את בחינות הלשכה ובשנת לאחר לימודי המדרשה עשי .אותנו את דיני ישראל

שנים במחוז צפון  16הייתי עובדת מדינה וביצעתי את תפקידי כיועצת משפטית במשך , מצאתי עבודה במנהל מקרקעי ישראל

בני מתגורר  .שנינו פנסיונרים ,היום אני מתגוררת בנצרת עילית עם בעלי .מטעמי נכות 62פרשתי לגמלאות בגיל . בנצרת עילית

המכרים שהיו לנו רוב  .מתגורר כיום בארץ בעיר חדרהששרד איתנו את המלחמה אחד הבנים של הדוד . הוא נכה, תל אביבב

 .1950-1955שיקה הגיעו לארץ בעלייה הראשונה בין שנת בפרומו
   

 

  רהסיפור נכתב על ידי מלי נויברג

  2013אוגוסט , נצרת עלית


