
 

  "ְ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

  חיים :שם פרטי  רוזנבלט :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, ה אינה נוגעת אלייךבמידה והשאל                                  

 Roznblat בלועזית                          רוזנבלט: איתו נולדתישם משפחה 
 

   בלועזית             חיים: איתו נולדתישם פרטי 
                                          
:                     מין

 כרז
   :לידהשנת 

1928 
 רומניה :ארץ לידה                  Bukarest בלועזית                  בוקרשט :העיר ליד

  ליאון :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

 גולדה :שם פרטי ושם נעורים של האם

  יהרומנ :ארץ המגורים                                       Bukarest בלועזית  בוקרשט :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם הארץשם העיר או האזור ו(

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                  

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       :פשיהמקום בו נודע לך כי הנך אדם חו

  בוקרשט רומניה

 

  :  תאריך השחרור

1944 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, והיית במחנות מעצר בקפריסין במידה

  

  :עליה שנת

  
1944 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  
, ולפעמים גם סוכן ביצים, אבא היה טכנאי אלקטרוניקה, ון ואימא גולדה בעיר בוקרשט רומניהלאבא ליא 1928נולדתי בדצמבר 

תה יאימא לקחה א .הוריימייד עם לידתי התגרשו ו, שנה קודם נולדה אחותי, הייתי השנייה במשפחה .ואימא עקרת בית נפלאה
בגיל זה אבא . 6שם חייתי עד הגיעי לגיל , ומניהר -גרנו יחד בעיר טקוץ, למשמורת את אחותי ואבי קיבל את המשמורת עליי

ולסבא , ושם התחלתי להתגלגל מדודה לדודה, כדי שיטפלו בי יהחליט לשלוח אותי להתגורר אצל אחיותיו אשר בעיר יאס

, וריאוכל וביגוד כפי מחס, במקום זה קיבלתי תנאים יחסית מצוינים .הישבו הכניסו אותי למוסד עם פנימי 7עד גיל , וסבתא
  .זה היה חיסרון נוראי ובפרט שהרי לא ידעתי שיש לי אימא ואחות במקום כל שהוא, חסר היה לי אהבת הורים

איש החצר בבית הספר אמר לי שאחותי לומדת בכיתה אחת , מייד כשהתחלתי ללכת לכיתה ד נתגלה לי שיש לי אחות נוספת

ן בן דוד שלי לקח אותי להכיר את אימי במחשבה שאולי אצליח לאחר מכ, מייד עם היוודע לי עליה הלכתי להכירה ,מעליי
שם שהיתי עד גיל , ולכן חזרתי לפנימייה, להיקלט בביתה אך לאימא לא היו מספיק את האמצעים כדי לקלוט אותי גם בביתה

  . 1940שנת , 12

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

  
מא חזרתי שוב לאי .מייד עם פלישתם החלו לסגור בתי ספר ופנימיות של יהודיםו, פלשו הגרמנים 12בהיותי בן , 1940בשנת 

, אמנם התרגלנו אחד אל השני אך אני חיפשתי להקל עליהם .ואכן היא קלטה אותי, ועכשיו עם תקווה גדולה שהיא תקלוט אותי

ואכן הלכתי לאחד מהמשפחות  ,שמעתי שיש בעיר משפחות של גויים שמוכנים לקלוט אל משפחתם ילדים עזובים ויתומים

וכארבע חודשים לאחר מכן התחלתי , עבדתי בחווה ,קיבלתי יחס מצוין שם, האלו שהיו משפחה חקלאית מהמעמד הבינוני

  .ד בחנת אשר הייתה בבעלות המשפחהלעבו

ולכן העמסנו עגלה , החלו הפצצות קשות של הרוסים על העיר ולא היה אפשרות להשאיר את העסקים פתוחים 1943בפסח 
אני ו, "קריובה"ו למכור את כל הרכוש ולשכור דירה באזור אחר בעיירה זו החלטנ ."טקור"ויצאנו לכיוון העיר  כל רכושינו עם

אף אחד לא ידע על עברי היהודי ועל כן חייתי  .תאקלם בעיירה החדשה ובחברה החדשההתחלתי לה שחייתי כגוי לכל דבר

ילו שהנני אז בהזדמנות זו גו, ובמקרה התפשטתי, עד שיום אחד שיחקנו עם החברים באגם, בקלות ללא כל בעיות חריגות
, די לנהל אותהלחנות שהיה לנו בעיר זו כ, לכן גמלה בי ההחלטה לחזור לעיר יאסי .ומייד התחלתי לסבול מהם צרות יהודי

  .1944עבדתי בה עד 

, נתתי להם לשתות ולאכול, גרמנים לחנות צמאים ורעבים שנינכנסו  12:30בצהריים בשעה , לחודש אוגוסט באותה שנה 20ב

העמסתי שוב את הדברים , מאחר וההפצצות של הרוסים על העיר נהפכו נוראיים .אתם נאלצתי לסגור את החנותומייד לאחר צ

הם היו רעבים , דפקו בדלת המרתף חיילים גרמנים, בערב 7בשעה . נכנסתי למרתף של משפחה יהודית ,וסגרתי את החנות

וזאת , י אוכלם הם ביקשו ממני לטעום מכל אוכל שנתתי להםלפנ .ד הצעתי להם נקניק עם לחם ושתייהמיי, מאוד וביקשו אוכל

יד עם יצאו מהבית אך מי ולאחר מכן, אכלו ושבעו, הם הניחו את אקדחם על המיטהואז , על מנת לוודא שאני לא מרעיל אותם

חנו כיבדנו ול ואנהם נכנסו אלינו לאכ, מייד לאחר שהרגו אותם הפרטיזנים .ו בהם מיידאשר יר יציאתם גילו אותם פרטיזנים

פגשתי שוב בכמה מחבריי שהחליטו , 16הייתי כבר בן  .אך למחרת החלטתי לחזור לאימא לעיר יאסי ,אותם באוכל כיד המלך
  .בבוקרשט נתקבלנו לבית יתומים עם פנימייה , יחד  לחזור לבוקרשט לנסות את המזל

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  

 קיבלנו את האישור המיוחל 1944בנובמבר  .בבית היתומים החלטנו לעלות לישראל יחד עם קבוצת ילדים עזובים ויתומים

משם , רנו לסוריהומשם עב, שם עברנו חיטוי, לאחר מכן נסענו ברכבת לטורקיה .שם שהינו כחודש, יצאנו ברכבות לבולגריהו

  .ומשם לחיפה, ללבנון

עבירו אותי עם הנוער העובד ולאחר שלושה שבועות ה, עברנו שם שוב חיטוי,לקחו אותנו האנגלים לעתלית, העם הגיענו לחיפ

שם , ושב נבטיםעברתי למ, עזבנו את הכפר 1946בדצמבר , וכן חקלאות, למדתי עברית, לכפר יחזקאל שם קיבלתי בית חם 

כיום הנני ו, 1951התחתנו בשנת , שם הכרתי את אשתי יהודית ,םילאחר המלחמה עברתי לרמתי, חרורעברנו את מלחמת הש

  .נכדים וחמשה נינים 8, ילדים 3 יש לנו .מתגורר באשדוד
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