
 

  "ְ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
   :שם משפחה

  רוזנבלט

   :שם פרטי

  יהודית

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, השאלה אינה נוגעת אלייךבמידה ו                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                                           לונגו

                                              בלועזית
  

Longo 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  יהודית

   בלועזית
Judith                             

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

1933 
  :  עיר לידה

  'רדאוץ

       בלועזית
                                           

  :ארץ לידה

 רומניה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  שלמה הייניך לונגו

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 מלכה
                                                :     מלחמהלפני ה מקום מגורים קבוע

  ' רדאוץ

   בלועזית
 

  :ארץ המגורים

 רומניה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  השכלה יסודית

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                              תלמיד 

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

  

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

                                                                                       
  גטו מוגילוב      וציין את שמ, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                       :ע לך כי הנך אדם חופשיהמקום בו נוד
 גטו מוגילוב 

  :  תאריך השחרור
1944 

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

  

 

   השחרור לאחר  ציין מקום אליו חזרת
  רומניה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1944 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "יורק- פאן"



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

, או בעיות ולא סבלנו מרעב, היה אוכל טעים, הייתה לי ילדות טובה. שברומניה' ברדאוץ 1933שמי יהודית ונולדתי בשנת 

אני זוכרת בית . ילדים בבית שאני הקטנה מבין כולם שמונההיינו . אימא שלי הייתה עקרת בית ואבי היה סוחר במוצרי יסוד

  . גדול ואפילו הייתה לנו עוזרת

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתות ותפקידים פעיל, 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

ואף בכדי שיכירו ביהודים כיהודים הוצא צו שחייב אותנו לענוד  ,החלו באופן סדיר להציק ליהודים, 1940הכול החל משנת 

גירשו אותנו מהבית ומנעו מאנשים לקחת ציוד מעבר למה שעליהם וזה קרה בזמן  1941בסוף . טלאי צהוב בצורת מגן דוד

הלכנו עד שהגענו  חצי שנהכ, ך הכפרים בקור עז ודרכים קשותנאלצנו ללכת לכיוון אוקראינה דר, שהגרמנים נכנסו לרומניה

אחד ליד השני וכל לילה מי שנפטר עקב התנאים הקשים , המון אנשים ישנו יחד, ישנו בתוך מחסן הדומה לצריף. לגטו מוגילוב

  . נאלצו לקחת את גופתו לאגם או למשרפות

אוכל ומים היה . על גבהעדיין חקוק בזיכרוני איך חיילים גרמנים דרכו על גופת אישה והעקבות מגפיהם החתימו את עקבותיהם 

ולא במקום מסודר  את הצרכים היינו עושים בפינה. מאוד קשה להשיג ופעם ביום היינו מקבלים צלחת מרק דלוחה ומעט לחם

לא היה גם ציוד המאפשר התנגדות , רובם היו חלשים וסבלו מתת מזון, לא זכור לי אנשים שניסו להתמרד או לברוח. וסניטרי

  . יוד מלחמהנגד חיילים בעלי צ

קיבלתי מכות קשות עם מקל ועד היום , אני זוכרת יום אחד כשחיפשתי אוכל ונאלצתי לקחת קליפות של תפוחי אדמה ונתפסתי

מעיל חם שאימא שלי נתנה לי שהיו לו , אני לא אשכח שניסו לגנוב את כפתורי המעיל שלי, אני לא רואה טוב בשני עיניי

צעקתי ובכיתי עד שבן אדם מבוגר הגיע ואמר לאנשים שהכו אותי שיש לי מחלה ורק אז , תיכפתורים מיוחדים ובזמן שהכו או

היו , סילקתי את החיידקים שהיו על הלחם ואכלתי אותו, עוד אני זוכרת שלקחתי פת לחם מידו של ילד שנפטר. הם עזבו אותי

 .ם היו נופלות על השלג הלבן וכך הייתי משחקת איתםהכיני, הייתי מורידה אותן, לי המון כינים בכל חלקי הגוף ואף על המעיל

באזור בנאטקי לא היה איפה להסתתר . רגל, בסביבה היו גם כלבים גדולים שהיו מסתובבים עם חלקי גופה של אנשים כמו יד

  . פחד וגם הכינים הרבות שגרמו לי לכאב רב, קור, והתחושות בעיקר היו רעב

הוא הריד לי את המעיל בכוח ואמר שאם  .בורשטמרק תי אדם מבוגר שהאכיל אותי באסף או, באחד הימים שחיפשתי אוכל

מיטה והלך זרק אותי על , פוך אותי לנוצרייההוא שם לי צלב כדי לה. אבכה הוא יהרוג אותי ואמר לי שמהיום אני הילדה שלו

ת שלא יתפוס אותי ובדרך נתקלתי בזמן שהוא לא נכח הצלחתי לברוח מהחלון ליד הנחל ורצתי ביער על מנ. להביא מים

אחיות שלי אחרי שהן חלו לקחו אותן האת . הם הצילו אותי והייתה לנו עזרה מהרוסים, שהייתי עימם מעט זמן, בפרטיזנים

בסיום המלחמה כולם יצאו וצעקו שהרוסים . ואותי לקחו לפנימית יתומים של בנות בלבד על מנת שלא אדבק מאחיותיי במחלה

  . שהמלחמה הסתיימהעזרו לנו ו

  



 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

שתיהן ) Pan York ,Pan Crescent( "ן קרסנטפא"והשנייה " יורק-פאן"האחת בשם , אנחנו הגענו לארץ ישראל באוניות מסע

 .חודשים במחנה 6-בדרך האנגלים תפסו אותנו והעבירו את האוניות למחנה בקפריסין ושם היינו כ .ראליצאו מרומניה לכיוון יש

במחנה האוהלים . שם היו לנו שליחים מהארץ שלימדו אותנו בין היתר גם עברית והכינו אותנו לקראת ההגעה לארץ ישראל

וינט עזר 'הג. "התקווה"את אני זוכרת ששרנו , ארץ ישראלוכעבור חצי שנה עלינו על אונייה ונסענו לעבר  שבעהייתי בערך בת 

 .שיפרתי את העברית שליבמהלכן , כארבע שנים שםגרתי . "הדסים"נימיית ילדים ישר לפנימיית עליתי עם פ, לנו להגיע לארץ

  .  בהדסים גם פגשתי את אחותי הגדולה ואת בת דודתי

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, ציבורית או התרבותיתפעילותך ה, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

בתור ילדה עזרתי לאנשים מבוגרים . התרגשנו מאוד והייתה לנו תחושת ניצחון, שרנו, נישקנו את האדמה, כשהגענו ארצה

אני  ,מרכז לניצולי שואה, ת עמיחיכיום אני הולכת לבי. עזרתי להם במשק הבית, ששלחו אותי לכפר סירקין אצל זוג מבוגרים

  . נינים 3נכדים ו 8 -שלושה ילדים נשואים, חיה עם בעלי ויש לנו משפחה

  

  

 

  

  תומר שוורץ: ראיון

  2013מאי , אשדוד

  


