
 

" ְלדֹורֹות"                                        
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                     

 

  השואה ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
 

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

 www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

 
 

 שם משפחה ושם פרטי כיום
  :שם משפחה

 הירש
  :שם פרטי

 טיבריו

             פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                       

 אין צורך לענות עליה,          במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                         

:           איתו נולדתישם משפחה 
                                         הירש

                                              בלועזית
Hirsch 

 

: איתו נולדתישם פרטי 
 טיבריו

  בלועזית
   Tiberio                                        

:                      מין
 זכר

  :לידהשנת 
05.04.1929 

:   עיר לידה
 פטרושן

      בלועזית
  Petrosani                                          

 :ארץ לידה
 רומניה

: של האב ושם משפחה שם פרטי
 דסידריו הירש

: שם פרטי ושם נעורים של האם
 אליזבטה  רינוואלד 

                                                 :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
                                                    עברנו לעיר דווה4בגיל 

  בלועזית
Deva 

: ארץ המגורים
 רומניה

 : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
  (ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי)

 השכלה תיכונית 

  :המלחמהמקצוע לפני 
   (מורה, סנדלר, תלמיד)

                              

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

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

                                                                                       

 ציין את שמו, במידה והיית בגטו
  סוג של גטו כי ריכזו בה כאלף יהודים ההעיר דווה היית

 

  בלועזית
                                                                                                                                         

   ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

  בלועזית
 

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

 :  תאריך השחרור
1944 

 במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
 

 

   לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת
 

 ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 

: עליה שנת
1974 

 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 

http://www.ledorot.gov.il/
http://www.ledorot.gov.il/


 

י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

 חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך)

 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

כדי להיכנס לתיכון , ס היסודי" כיתות בבי4 גרתי בעיר דווה וסיימתי 1933משנת .  בפטרושן שברומניה1929נולדתי בשנת 

 חדרים 3שכרנו דירת מגורים של , כשעברנו לעיר דווה. עברתי אותו ונכנסתי לכתה הראשונה של התיכון, נדרשתי לעבור מבחן

אנו . מקום עם קצת אוכל ושתייה חריפה, הייתה להם מסבאה- עם חצר ובנוסף דירת שני חדרים עבור העסק של ההורים שלי

מסיבות ימי הולדת של יהודים נחגגו עם יהודים , יחסים טובים עם הרומנים אבל עד גבול מסוים: היהודים הרגשנו כגוף זר

 . ולמסיבות ימי ההולדת של הילדים הגויים לא הוזמנו יהודים

 

י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש)

(: במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור , או בהתנגדותבריחהב

:  כשברשימת התלמידים נכתבת ליד שמות הילדים היהודים המילה1940ס ניכרה כבר בשנת "אפליה של ילדים יהודים בבי

Everu” "מנהל ,  נכנסתי לשנה השנייה בתיכון ובגלל שהתחילו את חוקי הרדיפות15/9/1940-ב. יהודי, עברי- כלומר, בסוגריים

, בשורה האחרונה בכיתה והפרידו אותם עם כיסא ריק מיתר הילדים ( תלמידים במספר200)התיכון שם את כל היהודים 

כל היהודים . ס ואמרו שאין לנו זכות להמשיך ללמוד בתיכון ממשלתי"כך למדנו בערך שבועיים ואז זרקו אותנו מביה. הרומנים

 שנים 7ס הזה הציע לימודים של "ביה)ס היסודי שלא היה ממשלתי אלא של הפדרציה היהודית "פשוט חזרו ללמוד בביה

להורים שלי לקחו את הבר ובנוסף העיפו אותנו מהדירה שלנו ועברנו , במקביל אסרו על היהודים לנהל עסק עצמאי. (בסיסיות

 . לגור בשכירות באותו רחוב

למשל חנות ספרים ואמרו לנו לא להיכנס ולקנות אצלם אלא , אני זוכר שנוער נאצי עמד עם מדים בכניסה לחנויות של יהודים

אבא אולץ לעבוד , מ מהעיר דווה" ק40-50-את אבא שלי לקחו באותה תקופה למחנה עבודה . בחנות אחרת של רומנים גויים

 . בערך פעם בחודש הוא בא לבקר. בראד וכפו עליו לבישת טלאי צהוב-בבניית המסילה דווה

 7-שהייתה מבוגרת ממני ב, אחותי,  ימים10 עבדתי עם חברים בניקיון של גנים ציבוריים בעיר דווה למשך 13כשהייתי בן 

גם את העסק הזה לקחו רומנים לעצמם והכריחו . בחנות של כלי כתיבה וספרים של יהודים, התחילה לעבוד בבית דפוס, שנים

אני עברתי לעבוד בבית דפוס של יהודי בשם . את הבעלים היהודים של בתי העסק לעבוד בעסק כשכירים וכך גם את אחותי

 . לא קיבלתי כסף אבל בעצם קיבלתי הכשרה למקצוע, שפר שהוכנס לבניין של התיכון

, (הנוער ההיטלראי)בעיר דווה היה ארגון היטלר יוגנד . אני זוכר המון חיילים גרמנים שעברו דרך העיר דווה לכיוון רוסיה

נציגים של תנועת הנוער ההיטלראית עבדו במחנות ריכוז גרמניים . כשהייתי רואה אותם הייתי חוצה את הכביש ונמנע מבעיות

. היכן שנרצחו הרבה פולנים ויהודים, גם בקאטין, ובעיתונים שפרסמה התנועה ראינו תמונות שלהם בכל מיני מקומות באירופה

 אז הוא קיבל פטור ממחנה העבודה ועבר לעבוד 50היה כבר בן ,  ואז אבא שלי1945סיימתי לעבוד בבית הדפוס בשנת 

כל פעם שהוא שב הביתה הוא , היה לנו מזל שהיו לנו שכנים ושאבא שירת בצבא הרומני ביחידת הרכש של האוכל. במטבח

 ". קציצות"לא היה בשר הרבה זמן ואימא הייתה מטגנת לחם עם שמן ל, ובכלל לכל אורך המלחמה היה קשה. נתן לנו לחם

 



 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר

  :(עליה/ העפלה,  אחרי המלחמהחייך,  הביתהתךהשחרור וחזר)

המשכתי לעבוד עוד קצת בבית הדפוס וקיבלנו חזרה ,  המלחמה מסתיימת ברומניה והשלטון הקומוניסטי עולה23/8/1944- ב

 התחלתי ללמוד בתיכון יהודי פרטי בעיר 1945בשנת . את הבית ודירת העסק שלנו בדווה וגם אחותי נישאה לבחור יהודי

(. 1948סיימתי בשנת ) נכנסתי שוב לתיכון הממשלתי לכיתה החמישית 1946 כיתות ואז בשנת 3בשנה אחת סיימתי , אראד

. חלקנו עלה לישראל, הייתי בשני מחנות קיץ שלהם ברומניה, ארגון ציוני בו למדנו עברית, "דרור הבונים"נכנסתי כחבר בארגון 

דרור "גם את , נחשבנו לבורגנים ושוב נרדפנו על ידי הקומוניסטים שסגרו את הארגונים היהודים, בגלל שלהורים שלי היה עסק

 ". הבונים

, ללא מלגות, שוב הופליתי לרעה עקב היותי יהודי (לימודי מתכות)ללימודי מטאלורגיה " פוליטכניק" נכנסתי ללמוד ב1949-ב

. 1953את הלימודים סיימתי ללמוד ב,  המחלקה עברה לבוקרשט ועברתי לשם1951-ב. ללא זכויות שניתנו לתלמידים אחרים

.  שלחו אותי לעבוד במפעל פלדה כמהנדס ובאותה שנה לצערי אבי נפטר1954בתחום המתכת עשיתי גם תואר שני ובשנת 

אשתי ושני , אימי, אני.  ואז היא עלתה לארץ1964אחותי נשארה עד .  הכרתי את אשתי ושנה לאחר מכן נישאנו1957בשנת 

 .1976 ואימא שלי ב1974אנחנו עלינו לישראל ב. ילדנו אריאל ורוברט נשארנו ברומניה

  

י על חייך  בארץ /א ספרנ

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

ללמוד בפנימייה , בני הבכור,  לקחו את אריאל1974בספטמבר . כשהגענו לארץ שלחו אותנו מיד לאולפן בדימונה ומלון שבו לנו

לאחר כמה חודשים . ם ברעננה" וקיבלנו מהסוכנות דירה ברחוב רמב1974גרתי בדימונה עד דצמבר . בקטמון בירושלים

אשתי למדה עוד ברומניה להיות אחות מוסמכת . התחלתי לעבוד בתעשייה הצבאית כמהנדס והגעתי לדרגת מנהל מחלקה

כ בתיכון אוסטרובסקי "ברעננה ואח" מגד"ס "למד בבי, בני רוברט. ובארץ עשתה עוד קורס ועבדה בקופת חולים שועלי ברעננה

גם רוברט נסע לרומניה ללמוד רפואת שיניים ועם חזרתו ארצה הקים יחד עם . נסע לרומניה ללמוד רפואת שיניים, ובני אריאל

 . אריאל ומשפחתו גרים בהרצליה ורוברט גר בפרדסיה,  נכדים6כיום יש לנו . אריאל מרפאה משותפת בכיכר רבין

 

 

 

 מיכל פפר: ראיון

 2013מאי , רעננה


