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  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

  רויטהרץ :שם משפחה

  

  מיכאל :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אלה אינה נוגעת אלייךבמידה והש                                  

         רויטהרץ :איתו נולדתישם משפחה 

  

                                      Roythart  בלועזית
  
 

  מיכאל :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Michael בלועזית
                                          

:                     מין

 זכר
   :לידהנת ש

8/11/1931 
  שרגורט  :עיר לידה

  

 Shargorot בלועזית
                                           

  אוקראינה :ארץ לידה

 
  מנדל  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  חנה איזנשטיין :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                     שרגורוט :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  Shargorot בלועזית

 
  אוקראינה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

  תלמיד

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

  

    אוקראינה, שרגורט מחוז ויניצה: ומות מגורים בתקופת המלחמהמק
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
  Shargorot בלועזית שרגורוט: 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

 
  23/3/1944:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
  )ואיטליה

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ן ממתי עד מתיציי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  
16/5/1991 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר

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

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, מסתורהאנשים שהיו בסביבתך בגטו או ב ,או בהתנגדות בריחהב

  

אחי שסיים את לימודים בבית , לפני היציאה לגטאות, 1940בשנת . טרם התחילה המלחמה הספקתי ללמוד שנתיים בבית הספר

מספר חודשים אחרי שכבשו את שרגורוט העבירו . היינו רק שני אחים כך שנשארתי רק עם הוריי. הספר הלך ללמוד במוסקבה

ודים ושמו אותם לקחו את כל היה. הגטו היה למעשה רחוב אחד שבו ריכזו את כל היהודים. לגטו בשליטת הרומניםאותנו 

לא . לא כמו שהיו לפני המלחמה, התנאים היו לא רגילים, כולם היו בחדר אחד. על מנת שיוכלו לפקח עליהם בבניינים מסוימים

  . עם חבריי הייתי נפגש בסתר. היינו מסתדרים איכשהו, היה לנו מה לאכול

אני . הייתה היררכיה שהורכבה מרומנים ואוקראינים והם היו שולטים במצב היהודים בגטו ומעבירים אלינו מסרים מאחד לאחד

הם היו מביאים אוכל . למשפחה שלי ולי עזרו מהכפרים הסמוכים. מה מותר ומה אסור, ייתי מעביר את המסר לשאר האנשיםה

  . מהגטוה היה אפשר לצאת בהייתה שעה מסוימת ש. לחם וכרוב ואת הדברים הפשוטים ביותרבסיסי כמו 

היו מגיעים לביקורת לפקח  םכל מספר חודשים ה. הייתה שליטה של גרמנים ומפקדה של הגסטפו, מרינקה'ז, בעיירה הסמוכה

אני זוכר . לא היו לימודים באותה תקופה, עבודה בחקלאות, בתוך הגטו היו עבודות פרך של ניקוי ותיקון הכביש .על הרומנים

אף אחד מהמשפחה הקרובה שלי בגטו . שהרגו כמה מהיהודים שחיו איתנו בגלל שהם חצו את הגבול המותר והמשיכו מעבר לו

  .לא נהרג

עזבה את הבית לטובת לימודי  ,אחות של אמא, תי חיהדודוסיה בתקופה בה לא היה ניתן ליהודים לקבל השכלה גבוהה בר

המלחמה הדודה לפני . עסק ברוקחותבוריס והוא  בשםהיה לה בן יחיד ו היא הקימה משפחה בפריס. בסורבון בצרפת רפואה

פשה את סבתי חי. המלחמה הפרידה ביניהם ולאחריה נעלמו עקבותיו. הגיעה אלינו לשרגורוט והבן שלה נשאר ללמוד בפריס

  .שרדהוא לא כנראה שמה שסימן , היה יודע לאן לפנות הואהיה שורד אם שהיא ידעה . הצלחה אלעקבותיו אך ל

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

  

השנה הראשונה . 'אני חזרתי לבית הספר ישר לכיתה ה. חה שליפכך המש. חזר לביתו -שלו ניצל מי שהבית, בתום המלחמה

הייתה עלייה באנטישמיות לעומת . והיה מאוד קר, בלבוש, בספרים, היה מחסור באוכל: שלאחר המלחמה הייתה מאוד קשה

  . היחס כלפינו השתנהמלפני המלחמה כיוון שהאנשים בסביבה הבינו שיהודים זה עם שרוצים להשמיד ו

התחלתי ללמוד הנדסת מכונות בקייב , 1950בספטמבר , 19חייתי עם ההורים בבית עד שסיימתי את בית הספר וכשהייתי בן 

לאזור , ו אותישלחאליו ש במקוםכשסיימתי את שני התארים התחלתי לעבוד . תואר ראשון ושני -באוניברסיטה במשך חמש שנים

 1958אחרי דוניסק עברתי להתגורר בעיר הוריי בשרגורוט ובשנת . ושם עבדתי במשך ארבע שנים, לעיר ששמה דוניסק, דונבאס

הבת הבכורה : בזמן הזה כבר נולדו לי ילדים. 1991הגעתי ללבוב ושם נשארתי עד עלייתי לארץ בשנת  1966בשנת . התחתנתי

  .ד אחיהנול 1970ובשנת  1959נולדה בשנת 

לאחר . אחרת אי אפשר היה לשרוד, חייבו אותם להתנדב. אחי סיים שנת לימודים ראשונה במוסקבה ואז התנדב לצבא רוסיה



 

מסמך שמעיד על כך שהוא נפל בקרב  קיים. שאמי שלחה הרבה מכתבים בעניין גילינו שהוא נהרג תוך כדי פעילות צבאית

  .קבורתו לא נודעשהוא נפל כגיבור ושמקום , שקרוב למוסקבה

  

המסר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה( י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):שברצונך להעביר לדורות הבאים

  

לאחר אנחנו הגענו לאשקלון ומספר ימים . בתי הבכורה הגיעה חודשיים לפניי והתגוררה באשקלון. כולנו עלינו לארץ 1991בשנת 

בשנה הראשונה התגוררנו בקטמונים ברחוב יצחק שדה ושנה לאחר מכן עברנו כולנו יחד לגור במעלות . מכן עברנו לירושלים

עבדתי כפועל בקרן קיימת לישראל עד . עברנו להתגורר בגבעה הצרפתית 2007משם היו עוד כמה מעברים עד שבשנת . דפנה

  .יציאתי לפנסיה

  

 

  אחינועם מזרחי :ראיון

  2011ינואר , ירושלים

  


