
 

  "ְלדֹורֹות"                                  
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  

  ת  השואה/שאלון  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 אינטרנט מיוחד  אוסף הסיפורים יעלה לאתר. וחינוכית

 
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שרה :שם פרטי  גולן  :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  Herzig בלועזית  הרציג: איתו נולדתישם משפחה 
 

  סידוניה :איתו נולדתישם פרטי 

  

:                     מין Sidonia בלועזית

  קבהנ

  :לידה שנת

1939 
  יניץ'סטורוז:  עיר לידה

  
 רומניה :ארץ לידה  Storozynetz בלועזית

  לאופרמיצי  :שם פרטי ושם נעורים של האם  ישראל הרציג :של האבושם משפחה  שם פרטי

 
  יניץ'סטורוז: בועלפני המלחמהקום מגורים קמ

  
 רומניה :ארץ המגורים Storozynetz בלועזית

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

  

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

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

  :  המקומות מגורים בתקופת המלחמ
  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

 
  רנוביץ'צ: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  Chernivtsi בלועזית

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  

 בלועזית
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 רנוביץ'צ
  :  תאריך השחרור

  

 
  וציין את שמ במידה והיית במחנה עקורים

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

  
  

  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  רומניה
  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

21.1.50  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  אניית טרנסילבניה 



 

  בזמן המלחמה ו לפניי על קורותיך /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
  

הרוסים . פועלים 200- רות לעצים והיו לו כו שלוש מנסאמי עסקה במשק בית ולאבא הי. למשפחת הרציג 1939נולדתי במאי 

 כדי אמי לקחה מעיל גדול במידה אז , לעברנוגרשו אותנו מהבית ויירו . כשהייתי בת חצי שנה ,יניץ בספטמבר'פלשו לסטרוז
עד , ותנולכל מקום שהגענו גרשו א, במשך שנה או שנתיים נדדנו ממקום למקום .היריות את נראהלא ושיכסה את העיניים 

  .ונעלםבמלחמה זו הכל אבד  .שהגענו לגטו

נאצי שנתן להם  קצין בגטו היהש תאמא תמיד הייתה מספר. יצחק הרציג נולד אחיבגטו הזה . בבוקובינה, רנוביץ'הגענו לגטו צ
 עבודהו ריכוז למחנה ,כולל הסבא והסבתא יעקב ומרים לאופר ,ולא שלח את המשפחה, ה זואשרת שהייה עקב ליד

Transnistria אמי סיפרה שהוא בעצם היה המלאך שלה שכן הציל אותם ממוות. שלשם נשלחו רוב יהודי בוקובינה .  

בת ניגב את העובש ונתן לי חצי ול ,חתיכת לחם יבשה בפחפעם הייתי קטנה מכדי לזכור אבל תמיד סיפרו לי שסבא מצא 
אמא הייתה יוצאת בלילה ומוצאת תפוחי אדמה , בנוסף. י שלהאבל אני חטפתי גם את החצ. את החצי השני, יהודית, דודתי

  .  את הקליפות שלהםגם מעטים בשדות והייתה מבשלת 

. כנראה עקב דגים מקולקלים שאמי קנתה בשוק ,בגטו כולנו היינו חולים בטיפוס הבטן: בתור ילדה את זאת אני זוכרת היטב

חיבבה אותי , גם היאשאושפזה  ,אשתו של הקצין הגרמנישאני זוכרת  .ןנייבקומה הכי גבוהה בב אושפזנו בבית חולים גרמני

  .וכשבת דודתי יהודית רצתה גם אז לא הבאתי לה, והביאה לי שוקולד

 הרוסים יראו"ש צעקה מרוב כאבים, מעלות 41שכבה עם חום למעלה מו חולה שהייתה הכיאמי ו, אני הייתי הכי פחות חולה
 ,ושנא אותה שעבד שם היה עוין מאד כלפיהם היא חששה לחייהם שכן אח נאצי, הללו שאמרהבעקבות הדברים . "לגרמנים

 -מתוך כוונה אלא מתוך חוליהיו נאמרו לא שכי הדברים לרופאה  היא אמרהאמי החלימה שלאחר . ולא שכח את מה שאמרה

  .ועל האח הנאצי לעזוב אותה לנפשה -שכן חששה לחייהם מאד
  

  יך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  י על קורות/אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

סבי שלא רצה . וסבתי מצד אמי ,אמי ודודתי ,אחי ,אני יום שבת וישבנו על העגלה היה .לרומניההגבול עברנו את  1945בשנת 

נשאר , לאחר המלחמה ,משום שאבילנו לעבור לרומניה  הניחו .מאחורינו, עם מקל העדיף ללכת ברגל, שבתה בגלללנסוע 
למדתי ושם חמש שנים שהיינו בבוקרשט . רות וכך נפגשנוהוא חיכה לנו באחת העיי. ברומניה ונתנו למשפחתנו להתאחד שוב

א פיסל היה גם לו גן של פסלים שהו, פסל רומני שראה אותי ביקש שאהיה המודליסטית שלו 8שהייתי בת כ .בבית ספר יהודי

שאביא הבטחתי לה , לאחר מכן הוא הביא לי בובה וכשבת דודתי רצתה שאביא לה גם בובה. ואני ביניהם, מדימויים של ילדים
  .לה אחת עשויה פלסטלינה

 מרומניה עם דרכוניםהראשונה  עלייהשהייתה ה דרך אוניית טרנסילבניה, אחי וסבתי מצד אבא ,אמי, אבי, אניעלינו לארץ 

 עשינו עצירה .קיאוהגם  ובהמשךהוריי לא הרגישו כל כך טוב . עולים 200ובאנייה היו כ 10אני הייתי בת . ישראל, דלכיוון אח

, גם הםגיעו לארץ ה סבי וסבתי מצד אמא .ביצים ודגים מלוחים: והסוחרים קנו ייבוא לישראלאיסטנבול נמל ב של כמה שעות

  . אך יותר מאוחר

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  
 אבי עבד. היה שם שלג נוראיו, בית עוליםלהגענו לשער עלייה . בחיפה" שער העלייה"ל -עלינו ארצה 21.1.50בתאריך 

נו אותנו בבלוקים של הצבא שיכ, עברנו לבית עולים באחוזה, חר מכןלא. משק ביתבעבדה  ואימי, ברזלןכ" בונה -סולל"ב

הודברו רק בעזרת אש שאימי ש, על המיטות מברזל וגם על החורים שהיו בטייח על הקיר - והיו פשפשים בכל מקום הבריטי

סבתי  ניצלה עת כיצדאיני יוד .בכפר אתא" הבולגרים שיכון"ל אז עברנו שארילא רצה לה אחרי שנה וחצי אבי .הדליקה בחוץ
  .שבחדר וחצי גרנו חמישה אנשיםיצא כך  .היא עלתה ארצה וגרה עימנו בשיכוןגם אך , HindeHerzig מצד אבא ששמה

 רותיםילא היו מים בש ,אני זוכרת שסבי בנה בית שימוש מאולתר מחוץ לבית. בכפר אתא גם סבי וסבתי מצד אמא גם גרו

ראה לנו את ה שהיינו באים אליו בימי שבת הואכ. יד סבתי הלכה עם כד מלא מים לשםשהתבגרתי הבנתי מדוע תמכורק  ההם
והייתי , כל יום חמישי הייתי מביאה את סבתי כי שתתקלח אצלנו בביתב .פטרוזיליההותפוחי אדמה ה ,גזרה להגידולים ש

  .שסבי בנה לה, מנקה לה את שני המדפים היחידים שהיו לה לכלים

 .פיקוד דרוםבאחראית משרד קשר כ תיריוש ל "הצתי להתגייס לאחר מכן. "דביר"תיכון בו" גורדון"מי למדתי בבית ספר עמ

  . ל"על כן הוכרתי כנכת צה .עברתי שבעה ניתוחים ברגלמאז ו, ברך ימיןאת ושברתי  נפלתי שחרור היומיים לפי חופשת 



 

הקמתי , התחתנתי 1962בשנת  .יצאתי לפנסיהעד ש, ק פוסט'כחשבת שכר במפעל גדול בצנה שלושים ש למדתי ועבדתי

מתעניינת בחוגים , בשעות הפנאי אני נוסעת לחוץ לארץ .שישה נכדיםו מוצלחים שני בנים מהנדסים משפחה וכיום יש לי

  .לי תערוכה בחיפה תהיילפני כמה זמן הואף , קמהלידיעת הארץ ועוסקת באמנות כמו ר
פעם סבלנו אבל לא . כי היום לא יודעים להעריך את מה שיש ,שלא יהיו תלונותהוא לדורות הבאים המסר שיש לי להעביר 

ואכן הוא קבור " עד המוותכאן אני נשאר , מפה אני לא זז"ואמר  על כךאבי ברך את אלוהים וכשהגיעו לארץ ישראל , התלוננו

לא ש ,נה וחצי ללא חשמל ולא היו תלונותגרנו ש כמו כן בכפר אתא. א היה תלונותול, גרנו בבית עולים עם מיטות מברזל. כאן

   .כמו היום שרוצים הכל כאן ועכשיו
  

  
  

  אפרת וינשטיין: ראיון

  2013מאי , חיפה


