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                                                 'רנוביץ'צ:  לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

   בלועזית
                                         

  רומניה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 )שנים בית ספר יהודי 4(יסודי 
   :המלחמהמקצוע לפני 

                    חייט          

   :או בתנועה חבר בארגון
  "דרור"

  לטרנסניסטריה לכפר חריניבקה 41בשנת ' רנוביץ'עבר מהגטו צ  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
  'רנוביץ'צ     ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  ין'טולצבעיר " נסטר ורקה"מכרה פחם בשם 

  בלועזית

         :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 בבוקרשט
  : תאריך השחרור

23/08/44 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

 לא

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  קונסטנטינובקהבמחוז דונייצק בעיר 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1992 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  



 

  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                                                                                                                                         

  
מיד לאחד שסיימתי את הלימודים שלי בבית הספר ' רנוביץ'התחלתי לעבוד אצל חייט בשם שכטר בנימין בעיר צ 1936בשנת 

שילדים ונערים , שהיה ארגון סודי" דרור"הייתי חבר בארגון עברי בשם , עבדתי אצלו עד תחילת המלחמה, 7בגיל , היהודי

  . י שאנשים לא ידעו עליוזה היה ארגון חשא, פעלו בו במטרה לעלות לארץ

  

הם באו אלינו , תיאודור הרצל, טרומפלדור, בוטינסקי'הגיעו לארגון שלנו והרצו לנו ז, זה היה ארגון מאד דומה לשומר הצעיר

ההורים . גדול מאד של יהודים, בתי כנסת והיה בית ענק 10היו לנו בעיר . ועשו לנו הרצאות לטובת העליה שלנו לארץ ישראל

, ואמא הייתה עובדת בבית אריגה בנול, בתור מסגרוהיה עובד , אבא בבוקר היה הולך לבית הכנסת ומתפלל, תייםשלי היו ד

ואת החתונה , ההורים שלי עשו רק חופה 1925בשנת . והקטן בשם דויד, אחד גדול בשם יעקוב, היו לי שני אחים, ועושה בדים

  .המשפחה של אמי ונקרא יעקוב וייסגלסלכן אחי הגדול קיבל את שם , עצמה יותר מאוחר

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , 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
  
  

לקחו אותנו מהגטו לכל מיני עבודות חוץ מאשר , עם כל המשפחה שלי' רנוביץ'אני הייתי בגטו בצ 41ועד אוקטובר  41וגוסט בא

אני ', רנוביץ'בכל מיני עבודות בזמן המלחמה אבל בסביבה הקרובה לצ, כולנו עבדנו. אחי הקטן דויד שהיה קטן מכדי לעבוד

. אבא שלי ואחי הגדול יעקוב עבדו בעיקר בעבודות פיזיות וקשות. הלו את הגטועבדתי בתור חייט אצל הרומנים שבעצם ני

  .אמא שלי המשיכה בעבודתה בבית לעבודות הקשות לקחו רק את הגברים של המשפחה

  

ומיינו אותם , העמידו אותם בחוץ בשורה, את כל היהודים, חלק מהרומנים שעברו לצד הנאצים הגרמנים לקחו את היהודים 

, וחילקו את הקבוצה הגדולה שבתוכה היה את הרב הראשי של העיר, ללא כל סממן מיוחד, ריטריון ממש לפי הפרצוףללא כל ק

. והרגו אותם, פשוט ירו בהם וריססו אותם, אנשים והרב היה בתוכם 101וקבוצה אחת שכללה בתוכה , חילקו לשתי קבוצות

הקבוצה השניה שאמרו להם ללכת הביתה תוך כדי שהם הלכו . שניהאני למזלי הייתי יחד עם אבא שלי ואחי הגדול בקבוצה ה

  .אני ואבא שלי ואחי הגדול הצלחנו להגיע הביתה בשלום. הביתה ירו בחלק מהם והרגו אותם

  

ולאחר מכן באוניה , העבירו אותי ואת כל משפחתי לטרנסניסטריה ברכבות שמיועדות לבקר ובהמות, 1941לאוקטובר  29ב

שם אני הייתי תופר  .והיינו עובדים שם במחנה העבודה 1943עד אוגוסט  והשאירו אותנו בכפר חרניבקהלאגם דנייסטר 

היינו מחפשים שאריות באשפה , והיינו צריכים לבקש נדבות ותרומות מהאנשים שם, כובעים לאנשים שהיו גרים שם בסביבה

ובאותו אגם , הרומנים החזיקו שם סוסים. ו נותנים לחזיריםאפילו אוכל שהי, היינו מבקשים שיתנו לנו אוכל. כדי לאכול משהו

כי לא , ואנחנו אחר כך הוצאנו את הסוסים מהמים ואכלנו את הבשר שלהם, שהיה שם הרומנים הטביעו והרגו ארבעה סוסים

די שנוכל להמשיך ואנחנו באנו ולקחנו את הכלב ואכלנו אותו כ, הרומנים גם אני ראיתי ירו בכלב והרגו אותו, היה מה לאכול

   .להתקיים

  

למרץ אבא שלי נפטר  7ב 42בשנת . והעבירו אותנו למקום מבודד, היינו חולים במחלת הטיפוס, חוץ מאבא שלי, לי ולמשפחתי

הייתי בעיר  43ועד אוקטובר  43מאוגוסטר  .43 למאי 8ואמא שלי נפטרה כשנה אחריו ב. למרות שלא היה חולה במחלה

גדר תיל כדי , ואני זוכר שמסביב לכפר שלי הייתה גדר ממתכת עם קוצים, ין בכפר נסטרוורקה והייתי עובד במכרה פחם'טולצ

ס כדי היינו אוכלים פגרים של סוסים ומרק תיר. הבתים שלנו היו רעועים וצפופים עם מיטות קומותיים, שאנשים לא יכלו לברוח

, הוציאו את כל מי שהיה בגטו, 43לפני שהעבירו אותנו לטירספול בנובמר . להתקיים ולשרוד את היום כי היה מאד קר שם

אז הוציאו , היו צריכים לחטא את כולנו ואת כל הבתים, כינים ממש גדולות כמו קרציות, מכיוון שהיינו סובלים קשה מאד מכינים



 

ריססו עלינו חומר כדי לחטא אותנו מכל , "דיסאינפקציה"עמדנו עירומים ועשו לנו , בחוץהיה מאד מאד קר , אותנו החוצה

  .לבניית גשר מעל אגם ווג 43את אחי הגדול לקחו באוגוסט  .הכינים והשאירו אותנו בחוץ

  

ם קיבלנו ביגוד וש, היינו עובדים במחסן ובו היינו מתקנים מדים צבא של רומנים, יחד עם אחי הקטןאחרי שהגעתי לטירספול 

  .חודשיים, בערך כחודש, 43והיינו עובדים שם וגרים במגורים צבאיים וככה היינו עד דצמבר , ואוכל נורמלי, נורמלי

  . העבירו אותנו לבוכרסט לבית יתומים, היינו בבית יתומים ואחרי מאי, בעיר יאסי 44ועד מאי  44מינואר 

או להשאר , או לחזור לרוסיה, אפשרויות 3רומניה ונתנו ליהודים בעיר  הגיעו הרוסים ושחררו את 23/08/1944בתאריך 

אז החלטנו לחזור לרוסיה , לא רצינו להשאיר אותו לבד, ובגלל שאחי הגדול נשאר ברוסיה. או לעלות לארץ ישראל, ברומניה

  ושם היינו שנה. לעיר קונסטנטינובקה בחבל דנבסק

  

  ד עלייתך לארץ  י על קורותיך מתום המלחמה וע/אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

  
אני . היה שולח את האנשים שרצו והיה עוזר להם לעלות לארץ' ואז הרבי מילובביץ', רנוביץ'חזרנו לעיר צ, 1946לאפריל  12ב

לאפריל  21ורק בתאריך , לאפריל באותה שנה סגרו את כל הגבולות 17ובתאריך , ואחי הקטן דויד חיכנו לאחי הגדול דויד

. א את בת הזוג שלועד שכל אחד מצ. היינו עוברים ממקום למקום, ים היו הרוסיםהבת. לעלות ארצה ויכולנולא , אחינו הגיע

. 62ונולדה לי בתי היחידה בשם רגינה בשנת  57התחתנו בשנת . והיא לא מקומיתשתי בשם לודמילה שם פגשתי את א

  . 1985בשנת , 60שם יצאתי לפנסיה בגיל . המשכתי לעבוד כחייט כל חיי

  

הבת . ואני ומשפחתי רצינו לעלות לארץ יחד איתם אבל מסיבות בריאותיות שלי, 1972עלו לארץ בשנת אחי הגדול ואחי הקטן 

כשנה לאחר שיצאתי , 1986והספקתי להתגרש בשנת  מכיוון, לבדי 92ואני עליתי בשנת , 1990שלי רגינה עלתה לארץ ביוני 

  .לפנסיה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  
  

והייתי עובד יחד עם הבת , הגעתי לקריית אתא, יחד עם הבת שלי רגינה, כשהגעתי לארץ המשכתי לעסוק במקצוע שלי כחייט

שלא , חיים הרבה יותר טובים ממה שהיה ליהמסר שאני רוצה להעביר לדורות הבאים שאני מאחל להם  .שלי באותו המקצוע

ושלא , שיכבדו את הדור המבוגר, והכי חשוב שלא ישכחו את הזמן ואת מה שעבר העם היהודי, נדע עוד מלחמות כאלו נוראיות
ושלא , שילחם בכל כוחו ולא יוותר על המדינה הקטנה שלנו, הדור הבא, שהילדים בעתיד, הנוראית הזו המלחמהישכחו את 

  .ו לאף אחד להשתלט על המדינה שלנו ולקחת לנו אותהיתנ

  
  2014מרץ , אתא –קריית , יניב צרפתי: ראיון

  

  

  

  

  


