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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  נויבירט

   :שם פרטי

  שמואל 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  נויבירט 

                                              בלועזית
Neuwirth  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  שמואל 

   בלועזית
 Samuel                                         

:                     מין

 זכר
   :לידהשנת 

1933 
  :  עיר לידה

  בוקרשט

       בלועזית
Bucharest                                           

  :ארץ לידה

 רומניה 
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  סמיון נויבירט 

  :פרטי ושם נעורים של האםשם 

 טינה בק
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  בוקרשט

   בלועזית
Bucharest 

  :ארץ המגורים

 רומניה 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה יסודית

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה

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

  

  )בשכונה של יהודים שנקראה קליה וקרשט(רומניה , בוקרשט :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                 בשכונה קליה וקרשט, בבוקרשט   :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

1945 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  "קליה וקרשט"נשארנו באותו מקום בבוקרשט בשכונת 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1946 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " כנסת ישראל"אוניית 

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

 -שמה ברוריה והיא נולדה ב, בשנתיים ושלושה חודשיםיש לי אחות שקטנה ממני . 27/8/1933נולדתי בבוקרשט בתאריך 

עבד בתור פקיד בעירייה הראשית של , סימון, אבי. הייתה עקרת בית וטיפלה בי ובאחותי הקטנה, טינה, אימי. 25/11/1935

שהיא אחות של  ,עם דודה שלי פליציה, אנחנו גרנו בבניין בקומה שנייה). בגלל שהייתה עיר גדולה היו לה חמש עיריות(בוקרשט 

  .היא הייתה אישה די מבוגרת, אחרי שבעלה נפטר היא לעולם לא התחנה בשנית. פליציה התאלמנה ולא היו לה ילדים. אבא

  .גרנו בשכנות טובה עם כולם. אבל בעיקר היו יהודים, גרו אנשים מכל הדתות, בשכונה שרחוב שאנחנו גרנו

  

. אחד אשכנזי ואחד ספרדי -היו שני בתי כנסת, קליה וקרשט, שכונה שבה אני גדלתיב. בכל שכונה שגרו יהודים היו גם בתי כנסת

לובשים חולצה  - היינו מתלבשים בצורה חגיגית, אנחנו היינו הולכים לשם בעיקר בחגים. בתי הכנסת היו צנועים מאוד וקטנים
מא שלי הייתה בשלנית טובה מאוד יא .גםאבי היה לובש חליפה יפה וחגיגית . מצוחצחות, לבנה ונועלים נעלי לקה שחורות

היא . לחג' חול'היה חשוב שנבדיל בין  מאילא. ובחגים הייתה מבשלת מאכלים מיוחדים יותר ועושה מגוון רחב יותר של מאכלים

  ".גפילטע פיש" -צלי בקר ודגים, עוף בתנור, הייתה מכינה מרק עוף
  

תמיד הגנה עליי ,  דאית'ג, אחותי הייתה ילדה מיוחדת. חד ומשחקים יחדבגלל שהיינו רק שני אחים אז גם היינו מסתובבים י

לברוריה לא היו צעצועים  !אם מישהו היה רוצה להרביץ לי היא הייתה יורדת מיד מהבית ומראה להם מה זה... מפני אחרים
אהבתי מאוד לשחק . צה גםהיא תמיד הייתה רו, אם החזקתי משהו. היא שיחקה -אלא מה שהיה לי, משלה כמו בובות ודובים

חלק , בבית הספר למדנו על החגים היהודיים. הלכתי לבית ספר יהודי, כשהגעתי לגיל בית הספר .איתה ולהיות איתה

אני אומר חלק כי המנהל לא רצה ללמד את הילדים את כל הדברים הנוראיים שהגויים עשו , מההיסטוריה של העם היהודי

בבית הספר למדנו . גם שהמנהל לא רצה להבליט את היהדות שלנו ולהתגרות בסובבים אותנו מה, ליהודים במהלך ההיסטוריה

עוברים לבית ספר אחר שהוא ' אז היה נהוג שמכיתה ה. 'בבית הספר הזה למדתי עד כיתה ד. וקצת מילים בעברית" ב,א"את ה

   .שם בן דוד שלי היה המנהל.  'עד כיתה יב
      

  ן המלחמה י על קורותיך בזמ/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

. שעשינו טקס בבית הספר, אני זוכר יום אחד, בפוגרומיםכשהתחילה האווירה להיות מתוחה בגלל שהנאצים עלו לשלטון והחלו 

בזכות מעמדו . מיד לאחר מכן אסרו אותו והוא נעצר לכמה ימים". התקווה"נתן הוראה שנשיר את , בן דודי, המנהל, כשהוא נגמר
מלחמה ממש כשה .לימודים יותר מתקדמים כבר, ספרות, בבית הספר הזה למדתי מתמטיקה. הוא שוחרר וחזר לביתו, הרם

כשהיה . באותה התקופה הרומנים עשו ברית עם הגרמנים. כל היום היו מטוסים חגים בשמיים ומפציצים, התחילה ברומניה

כל מה שהיה קשור לתעשיית , תחנות רכבת שהיו מסיעות טנקים, היו מפציצים האמריקאים את בתי החרושת, אור יום, בוקר

היו פעמים . ואחרי כמה זמן שוב רצים לשם, יוצאים, מחכים שיעבור, יינו רצים למקלטכל הזמן היו אזעקות ואנחנו ה. המלחמה

  .שכל חצי שעה היינו רצים למקלט

  

למשל לשווקים  - היו מגבילים אותנו בשעות שניתן לצאת מהבית. היהודים הלך והחמיר, המצב שלנו, ככל שהמלחמה התקדמה

בגלל שאבא היה . לא היה נשאר אוכל אלא רק פירות וירקות רקובים ומסריחיםכשכבר , היינו יכולים ללכת בשעה מאוד מאוחרת

  . ככה התחילה מצוקת האוכל להיות מאוד קשה עוד יותר. אך לא קיבל משכורת, הוא נשאר לעבוד שם, פקיד בכיר בעירייה
ישמר ולא לצאת מהבית כדי שלא יפגעו היינו צריכים לה. זורקים אבנים עלינו, הרומנים היו מרביצים לנו. כל הזמן היינו נרדפים

אנחנו היינו נשארים בבית ורצים למקלט כל . כמובן שבית הספר נסגר בתקופה של המלחמה .כדי לא להיות בקרבתם אפילו, בנו

היו הרבה . שלא יראו אור נדלק בטעות, את החלונות בבית כיסינו בארגזים בצבע שחור כדי שלא יידעו שיש אנשים בבית. הזמן
  . אפילו שהיה צפוף, כמה משפחות ביחד, היו נכנסים אליו, בית שהיה פנוי. תים של יהודים שהופצצו וכולם היו בתזוזה מתמדתב

  . האנגלים והאמריקאים מפציצים אותם ללא הרף, הצרפתים. המלחמה הופכת נגדם -הגרמנים ראו שעם הזמן ובכל מקום

  

עצרו אותו , תפסו אותו -לכן כאשר ראו יהודי ברחוב, לטובת האמריקאים" חמישי גיס"הגרמנים העלילו על היהודים שאנחנו 

, הכריחו את אותם היהודים לחפור תעלות... כמובן שבכפייה וללא כל שכר. ושלחו לחזית המלחמה לעבוד בשביל הגרמנים

 והיינו הולכים לתת לאותם, אפשריה אני זוכר שאנחנו היינו אוספים מזון שמאיפה שרק ה.ל אפילו ללא מזון בסיסיוללחום והכ

    .הבית שלנו לא נפגע בהפצצות, למזלנו .יהודים שעבדו בפרך עבור הגרמנים



 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(
הרוסים נכנסו לרומניה ולא נתנו . גרמניה, עליהם ללכת להגן על מולדתהרי היה , הגרמנים הובסו והתחילו לעזוב את רומניה

רצו למצוא חן בעיני הרוסים והלכו לעזור להם , כל הרוצחים הרומנים שעזרו לגרמנים. לרומנים לעשות ליהודים מה שהם רוצים

אני . לאט לאט, תחלנו לחזור לשגרהה - אצלנו בבית .ל היה כדי שלא יהרגו אותםוהכ, הם נשארו אותם פשיסטים, בתוכם. ביערות

אבא ... שזה היה הרבה יותר טוב הרי במלחמה לא היה בכלל, אוכל היינו מקבלים מתלושים. ואחותי חזרנו ללמוד בבית ספר

לא הצלחנו לשכוח , עם החזרה לשגרה. היה לו יותר מזון, היות שעבד שם. המשיך לעבוד בעירייה וסוף סוף קיבל קצת משכורת
  .זה היה בלתי אפשרי, מה שעברנואת כל 

  

חשבנו אם לעלות לישראל או לעזוב , בשיחות משפחתיות. לא עבר הרבה זמן והתחלנו לחשוב על האפשרות לעזוב את רומניה
  ...באמריקה היא לא יודעת מי יהיה שם ומי ישנא אותנו, מא אמרה שבישראל יש המון יהודים ויהיה יותר בטוחיא. לאמריקה

ככה נרשמנו בסוכנות והתחלנו . ח שניסו לשכנע את היהודים לעלות לארץ ישראל"התחילו להגיע אנשים מהפלמלרומניה 

כל וכל אחד י. אחרי כמה חודשים יצרו איתנו קשר וקיבלנו הדרכה איפה להיות ומה צריך להביא. להתארגן לקראת עלייה לארץ

  .עלינו על הרכבת לכיוון יוגוסלביה כדי ששם נעלה על אונייה לישראל. המינימאליים ביותר, להביא תרמיל קטן ובו דברים אישיים

אחת גדולה מאוד בשם , חיכו לנו שתי אוניות. ביוגוסלביה המתנו מעט עד שהתאספו כמות גדולה של אנשים שעולים לישראל

  .שהייתה אונייה קטנה יותר" אנסטסיה"והשנייה " כנסת ישראל"

  

התחושה הייתה מיוחדת כאילו יצאנו , ההתרגשות הייתה כל כך גדולה". כנסת ישראל"על , להאנחנו עלינו על האונייה הגדו

. איש 500עליה היו בערך . טבעה" אנסטסיה"האונייה , אחרי כמה זמן ששטנו .שתי האוניות הפליגו יחד. לשמש, מגיהינום לאור
  .ינו לעשות זה לעזור ולהציל את האנשים שבמיםוכל מה שאנחנו רצ, ראינו ממש איך האונייה שוקעת. זה היה אירוע קשה

לנו ניתנה ההוראה . הם הורידו מיד את סירות ההצלה למים ואספו כמה שיותר אנשים, באונייה שלנו היו הרבה בחורים צעירים

, וככה. צילאת רוב האנשים הצליחו לה. ככה ירד משקל מהאונייה ויוכלו לעלות אנשים, לזרוק את כל הציוד שאנו לא זקוקים לו
נגמרו המים מהר , ומפאת מספר האנשים, ההפלגה ארכה זמן רב יותר, מפאת המשקל הנוסף. המשכנו את ההפלגה לישראל

כדי להצליח לשתות את המים היינו . הטעם המר לא עבר, אפילו שהרתיחו את המים. נאלצנו לשתות את מי הים המלוחים. יותר

. הרי שעדיין לא הייתה ישראל, חודש ימים הפלגנו לפלשתינה. א נרגיש את המלח שבמיםשל, אוכלים דג מלוח ואז מיד את המים
האנגלים . ואז בעצם התחיל הגיהינום השני .כולם רקדו ושרו על האונייה. מרחוק ראינו את חופי הארץ וכולנו היינו מאושרים

, הספינות כיוונו אותנו לחופי חיפה. אונייה שלנוממש כיתרו את ה, הם התקרבו לאונייה עם ספינות קרב בריטיות. תפסו אותנו

  .ושם כבלו אותנו

  

לקחו אותנו . קודם כל נתנו למשפחות עם ילדים קטנים לרדת ולאחר מכן בחורים צעירים. הירידה מהאונייה הייתה מפחידה

אם מישהו היה . יה לנוכל רכוש שה, כסף, זהב - חיילים בריטיים לעמדה ששם אמרו לנו להוציא את כל מה שיש לנו בכיסים

שהם היו , "כלניות"היו חיילים בריטיים שקראו להם . היה מקבל מכה חזקה מהכת של הרובה, מתנגד או מנסה לרמות

לאחר מכן העלו . ריססו אותנו בחומר חיטוי כדי שלא נכניס מחלות וכינים לארץ, כאשר עמדנו בעמדה. האנטישמים הכי גדולים

  .הפליגו איתנו לכיוון קפריסין, אחרי שהאונייה התמלאה. על אונייה בריטית שהייתה קשורה לרציף אך, אותנו שוב על אונייה

  .אנחנו דאגנו וחשבנו אם נגיע בכלל יום אחד לישראל ובכלל מתי זה יקרה. אחרי כמה ימי הפלגה הגענו לקפריסין

לכל ". מחנה קיץ"היה זה נחשב , לים ולא צריפיםמאחר וזה היה קיץ ובמקום היו אוה. בקפריסין הביאו אותנו למחנה אוהלים

דברים בסיסיים ומינימאליים , סירים, כלים, אחר כך התחילו לחלק שמיכות. אוהל היו מכניסים מספר משפחות לפי הגודל שלהם

שעברנו כל דבר היה טוב יותר ממה . למרות כל מה שקורה, אני זוכר שלא הייתה חרטה שעשינו את המסע. שצריך לחיות איתם

  .במלחמה

  

ששם היו , "מחנה חורף"התחילו להעביר אנשים ל, כשהמחנה התמלא לגמרי. בישלו לנו ארוחות, כשהגענו למחנה, בתחילה
ככה התחלנו . לא היה נכנס לצריף, ששם היה טוב יותר מאחר וכשירד גשם, אנחנו עברנו למחנה חורף. צריפים ולא אוהלים

מי שהיה יודע , למשל. כולם עזרו אחד לשני ועשו אחד לשני - הייתה רוח ציונית של ממש. להכיר עוד משפחות ונוצרו קשרים

. ככה חיינו שנה שלמה. היינו מפרקים אוהל בלילה ומהחבלים והבדים היו תופרים בגדים. היה תופר לכולם וככה הלאה, לתפור
  .  היו לומדים על נשק והאווירה הייתה טובההילדים הגדולים . האנגלים סידרו לנו מגרש לכדורגל וככה היינו משחקים

  

קיבלנו הוראה שאנחנו חוזרים לישראל ולכן צריך להתחיל לאסוף ולסדר את הדברים . בינתיים בארץ מתחיל הבלגן עם הערבים
  .לנמל חיפה, עלינו לאוניה שוב ובתוך כמה ימים הגענו לחופי ישראל. שלנו

  

  



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, בעת עלייתך ארצהתחושותיך (

  ):הבאים

התחילו לשאול לאן , שם. אחרי חודש לקחו אותנו לקריית שמואל שבקריות. בנמל הגענו לידי ישראלים ולקחו אותנו מיד לעתלית

לנו לא הייתה משפחה במקום ספציפי ואבא לא רצה שנלך . משפחהאיפה ישנם קרובים או , כל משפחה רוצה להגיע בארץ
כל . עד שקיבלנו שיכון חדש בקרית טבעון, שם גרנו במשך חודשיים. הלכנו לבית מלון פשוט מאוד בחיפה ברחוב הרצל. למעברה

לא היה הכי . ה בנייןאבי הפך את המטבחון לחדרון נוסף ואת המטבח שלנו העביר לפינ. משפחה קיבלה חדר אחד ומטבחון קטן
ל ומיד לקחו אותו לשדה התעופה "אבי היה אזרח עובד צה. אחר כך התחילה המלחמה בארץ .אבל בתוך הבית היה טוב, נוח

  .הוא היה אחראי על מערכת המים במקום. הגדול
  

ותלו , ת טבעוןיה על קריחילקו משמרות של שמיר, אז. לימדו אותי איך להשתמש בנשק. לקחו גם אותי, מאחר והייתי כבר גדול

התגייסתי למשטרה . ל"גייסו אותי לצה 18כשהגעתי לגיל  .את לוח הזמנים ואת שמות האנשים על לוח המודעות המרכזי
. התפקיד היה גם לוודא שהחיילים לבושים ונראים כמו שצריך וגם לתמוך בגדוד בזמן שהוא עובר בכבישים. הצבאית של גולני

  .אילנה, הכרתי את אשתי, בזמן השירות הצבאי . אנחנו היינו אחראים לסגור את הכביש, יירותלמשל כשהיו עוברים בש
  

מרחוק ראיתי רכב . הייתי צריך לראות אם ישנם רכבים צבאיים ולעצור אותם. יום אחד שלחו אותי למחסום בצומת קרובה לעכו

נאלצתי לקחת , מאחר ואסור היה להם להיות בכביש. ותברכב היו שני חיילים ושתי חייל. צבאי מתקרב ועצרתי אותו לביקורת
אחרי כן לקחתי אותן . את שני החיילים הכנסתי למעצר ואת אילנה וחברתה הוצאתי החוצה לחקירה. למעצר, אותם לבסיס שלי

כובעים  כי היו לנו למשטרה הצבאית, אימה מעט פחדה ממני, כשהבאתי את אילנה הביתה. הן היו שכנות, לביתן שהיה בחיפה
היו כמה הפסקות . שנים עד שנישאנו 6נמשך הקשר , מאותו היום שהכרתי את אילנה. זה היה מרשים ומפחיד כאחד. ונשק

היא הייתה נחמדה מאוד . וככה הכרנו, יום אחד העבירו אותי להיות רב פקד בטבריה. וככה הכרתי מישהי מטבריה, בקשר שלנו
אילנה לא בדיוק נפרדה ממני והיו לי , באותו הזמן. מתקלח ואוכל, מגיע אליה הביתההייתי . וגם המשפחה שלה הייתה נחמדה

. היא הייתה האהבה הראשונה שלי, אני תמיד ידעתי שארצה להתחתן עם אילנה. אורה, והבחורה מטבריה, אילנה. שתי חברות
היא רצתה שניפרד קצת כדי שנתגעגע . אילנה רצתה שנעשה הפסקה בקשר כי היא לא מכירה אחר ממני, אחרי כמה זמן שיצאנו

  .וגם נכיר אחרים
  

' הייתי אחראי על מחלקה מס. בתור מפעיל" דשנים"עם השחרור התחלתי לעבוד במפעל . אחרי שלוש שנים השתחררתי מהצבא
חרי כן א. עם הפסקות של מלחמות שהייתי מגויס לצבא לכמה זמן, במפעל עבדתי שש שנים. העבודה הייתה מאוד מעניינת. 1

עבדתי שם יותר . שם בעצם עבדתי עד שיצאתי לפנסיה. ולי היה רישיון עוד מהצבא, הם היו צריכים נהגים". אגד"נכנסתי לעבוד ב
יום אחד היא באה אלי . היא עוד לא רצתה. אמרתי לאילנה שאני חושב שעלינו להתחתן, באחת מהמלחמות שפרצו .שנה 30-מ

  .ושהיא רוצה להתחתן, תהיה עוד מלחמה או לא, יקרה ואמרה שאף אחד לא יודע באמת מה

  
נולד לנו בן  .ככה שהיה לנו כסף, שנינו עבדנו. סלון גדול ומרפסת, שני חדרי שינה. התחתנו בחיפה וקיבלנו שיכון בקרית אליעזר

עד היום הוא משרת בצבא כסגן אלוף . איל למד בבית הספר הריאלי והיה תלמיד טוב מאוד. שנתיים אחרי שהתחתנו, איל, בכור
. נולד רן, אחרי איל. לי התחתנה לפני מספר ימים-עומרי עובד במוסד ביטחוני ונטע. לי ועומרי- נטע, יש לו שני ילדים. במילואים

הצלחתי להכניס " אגד"בגלל שאני הייתי ותיק ב . תלמידת תיכון -ועדי, עדיין משרת בצבא בצנחנים - מתן. יםלרן יש גם שני ילד
אך בגלל לחצים מאשתו הוא עזב , עבד קצת בהתחלה, רן, איל עדיין עובד שם בתור התובע של אגד. את שלושת בני לעבוד שם

  .רן קיבל את החזקה על הילדים. ולאחר מכן הם התגרשו
  
הוא הבין את החשיבות של . אך רן לחץ על הילדים שיחזרו להיות בקשר איתה, מה שנים הילדים לא היו בקשר עם אימםכ

הילדים מאוד אוהבים אותה ולה יש ארבעה ילדים והם בקשר טוב . יש לו בת זוג שהם חיים יחד כבר שבע שנים, היום. 'מאיא'
בונים בית  -כולם סובלים מכך בסוף. ישמרו על המשפחה והנישואין  שלהםאני רוצה להגיד לדור הבא ש .מאוד עם מתן ועדי

  .חשוב לשמור על המשפחה מאוחדת...הזוג סובל וגם הילדים, ביחד ואחר כך מפרקים

  
הוא לא רוצה שיכבסו בבית אבות את הכביסה שלי אז הוא . הוא עדיין רווק. הוא הבן שממש מטפל בי ובאילנה, הבן הקטן, ליאור

כמה , ולפעמים" אגד"הוא עובד במחלקה של יחסי ציבור ב. הוא גר בדניה ויש לו דירה יפה וגדולה. אליו ומחזיר לי נקי לוקח
אולי בגלל זה הוא , הוא מאוד חברותי ומקובל בחברה שלו. נותן כמה שעות עבודה בתור נהג, "עולה על הקו"הוא , פעמים בשבוע

כשליאור היה בצבא הוא . בכרמל, נו את הבית בקרית אליעזר ועברנו לאחוזה לרחוב קספריליאור נולד כשכבר עזב.... עדיין רווק

וכמובן שזה , ליאור מיד הבין עם מי יש לו עסק" ? כל זה יהיה שלי יום אחד"כשהביא אותה הביתה היא אמרה . הכיר מישהי
  ...      ליאור ממש לא בחור כזה שרץ אחרי הכסף. נגמר לפני שהתחיל
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