
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
   זאבוילי  פרנק

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Frank  פרנק  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   זיתבלוע

      Willie 7.3.1933 נ / ז     וילי  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Galaţi רומניה  גאלאץ  
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  רוזה זינגר  )סמי(שמואל פרנק 
  ):  נשואה לפני המלחמה/ויתה נש/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Galaţi  רומניה  גאלאץ 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

  גורדוניה בית ספר                                 
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 בקאו, גאלאץ
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1944 גאלאץ

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  בקאו 

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
   הולנד- אמסטרדם, אפלדוןליד  אילניהכפר ילדים  1948  נגבה
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  י על קורותיך לפני המלחמה /רנא ספא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

 , בשמו העברי אפרים, וקרול רו, אני וילי, גדול ממני בחמש שנים,מישה,  שנים8 - גדול ממני ב,יעקב:  אחים4במשפחה היינו 
ישנתי בחדר עם אחי .  וחצי חדרים עם חצר ומחסן2בן בבית , ZIMBORLEI 45גרנו ברחוב . שהיה קטן ממני בשנתיים וחצי

 למדתי מסיפורי אנשים שתמיד .בגן היינו יחד בנים ובנות. שמה של הגננת היה חנה, בילדותי הלכתי לגן יהודי. הקטן אפרים
בנינו  ,ביצענו כפרות בכיפור וצמנו ,כל שישיאימי הייתה מדליקה נרות : י היהודיםבביתי נחגגו כל חג. הייתי צובט את הבנות

החבאתי אותו תחת המיטה ,  בזיכרוני עדין שמור פסח אחד שבו ברחתי עם הכבש לחדרי.כל פסח שחטנו כבש, סוכה בביתנו
 .משפחתי לא הייתה דתייה זאת למרות .אך בכל זאת כאשר נרדמתי לקחו אותו ושחטו, וצעקתי שלא אסכים שישחטו אותו
. גרו בקרבתנוכיוון שהם אמי היינו בקשר טוב עם בני דודינו מצד  .בבית ספר עם גוייםלמדתי . הוריי הסתדרו היטב עם השכנים

   . גורדניהתהיינו חברים בתנוע, ניתמשפחתי הייתה ציו .כל משפחתו של אבי התגוררה בהונגריה
  

  לחמה י על קורותיך בזמן המ/נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמוקואציה למרכז ברית האו/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

שמענו על הפרעות כנגד לעיר עוד לפני הפלישה . לשבויי מלחמההיהודים  הפכנו 1944-במהרגע שהתחילה המלחמה בעירנו 
עוד אז ברחוב כל האנטישמים הרומנים הרימו ראש כי הסתמכו . היהודים עם עליית הנאצים לשלטון והבנו את חומרת המצב

עם השינויים שחלו כל  . לשדוד אותומנסים היו אמידאם הם ידעו על יהודי , של הנאצים וחיפשו לנצל את זהעל הפגנת הכוח 
 שכלל בתוכו פסוקים -בוקר עם פתיחת הלימודים היינו צריכים לשיר ברחבת החצר של בית הספר את ההמנון הרומני והדתי

הנפגעים . ההשפעה האנטישמית השתלטה על כל המוסדות .יםמיד לאחר הכיבוש בתי הספר נסגרו ליהוד. על אמא מריה וישו
 בגלל המלחמה אספקת .ין היינו הולכיםילבית הכנסת עד .נאלצנו ללבוש טלאי צהוב. העיקריים היו המורים והילדים היהודים

אם . נות בוקרשבועית היינו צריכים לעמוד בתור משתיים לפ/ כדי להגיע לרכוש את המנה היומיתו, פהיהמזון לא הייתה רצ
קונה בכסף זה הייתי , הייתי מוכר שוקולדים שהייתי סוחב בכדי לעזור להוריי .היית מגיע יותר מאוחר לא היה נשאר לך דבר 

היו הם  ,היו יוצאים החוצהאחיי הגדולים אם . מכיוון שהייתי קטן יכולתי לצאת מהבית ולבצע את הקניות הדרושות .שוקב
הם היו מאוד (שיירה היו כתובות באי הל. ליווי צבאיבבאחד הימים עברה שיירה  .ות ברחוב והתעללויאלימותסובלים מ
. את אביגם באותה עת לקחו . כל גבר שהיה בורח היו מתנקמים במשפחתו. והם היו עוצרים ולוקחים את הגברים) מאורגנים

המצב רוח היה כזה שידענו , משהו טבעיזה הפך ל. משפחתי השלימה עם עזיבתו של אבי כי כל המדינה הייתה במצב הזה
נפתח , יהודים למחנות העבודהגברים העם גיוס ה .נו שהם עברו למדינה אחרתיומהשמועות גיל, שהם הולכים למחנות עבודה

 ביאה לשם מזוודה מלאה בסיגריות ואני הייתי מוכר אותםהיתה מ ימא. מידיםאמחנה עבודה שהיה מיועד ליהודים בעירנו 
 הגרלה הארגנובאחד הימים היא הביאה לשם עגלה עם אבטיחים גדולים במיוחד  .מכסף זה התקיימנו. עבדו במחנהלגברים ש

ברים במחנה התלהבו מעצם הרעיון גה.  במחיר המכסה את עלות אבטיח פי כמההמכרלהשתתפות בהגרלה את הפתקאות ו
  . אונות שלה שהצילה אותנו מרעבזו הייתה הג. של לזכות בהגרלה באבטיח גדול כל כך ורכשו פתקאות

ל היותו יעד מלחמתי רב שאויר במהפצצות המכיוון שחיינו בקרבת שדה תעופה האמריקאים ניסו כל הזמן לפגוע בו על ידי 
אני זוכר .  איש מהשכונה50-80כאשר היו ההפצצות של האמריקאים היינו נכנסים לתוך תעלת בונקר שהכילה בתוכה . ערך

הפולשים  מקום מרכזי דרכו הגזרה שבה גרנו הייתה .ככה חיינו את התקופה הזו עד שנכנסו הרוסים .זעזעתשהתחושה היית מ
  .הרגשנו שסוף סוף יגמרו ההפצצות, כאשר הם יצאו הרגשנו טוב. אלצו לברוח עם כוחותיהם הצבאיים המרוביםנהגרמנים 

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ני דרךציו(

כוחות הרוסים זרמו לעירנו עד . ידענו שאנו נמצאים בסוף המלחמה,  הרוסים השמחה הייתה גדולהוכניסתעם יציאת הגרמנים 
התחלתי . חזר הביתה ואחי הבכור ברח מכיוון שהיה עריק בצבא הרומניבתקופה זו אבי . ברגל וברכבות, אין סוף עם טנקים
בקבוקון שמכיל אבנים ובעת ( להם אבני מצית שהיה שם דבר אצלם תי מכרהליתח.  החיילים הרוסיםלעסוק במסחר מול

את . חרושתעם הזמן פיתחתי רעיונות חדשים והתחלתי לסחור איתם בנקניק שהייתי רוכש בבית ה ).הלחיצה משמש כמצית
טרי  "-את העגלה הצבתי בתחנת הרכבת ומכרתי את הנקניק יחד עם קוניאק. הנקניק פרסתי והנחתי בעגלה ששכרתי

הם לא היו מחכים אפילו , הרוסים שהיו מגיעים ברכבות היו קונים את סחורתי). בשפה הרוסית= שלושה כוכבים" (זבוזדיצקי
בכסף שהרווחתי הזמנתי אצל חייט .  ומחפשים בחורותניקקנ אוכלים מה,ותיםשולפתוח את הבקבוק והיו שוברים אותו מיד 

לא הייתה . הלכתי לבית הכנסת וחגגתי את הבר מצווה שלי, חליפה חדשה עם כובע קסקט מיוחד שהיה באופנה ומכנסי בופנס
 זוכר מקרה ובו בחורף היה קר אני .כלכלת ביתנועזרתי בבכספי עבודתי . חשתי אדם גדול ועצמאי, חגיגה אך הרגשתי בעננים

ים חראיתי שם עגלה מלאה בעצי הסקה וכשישה גברים מתווכו הלכתי לשוק .את הבית היה צריך לחמם עם התנור, מאוד



 

לסוס " דיו"הוספתי לצעוק בכל כוחי , "קניתי: "עליתי על העגלה והכרזתי בקול רם.  העגלהעל רכישתביניהם בצורה חריפה 
ראתה את הכרכרה היא , אימי הסתכלה בחלוןכש .ברים היו המומים כאשר גילו שחטפתי את העגלהכל הג. והכרכרה נעה

   . זו הייתה ממש זכייה בפיס באותה תקופה,היה נדיר ביותרהדבר ,וחשבה איך יתכן הדבר שנמצא בחורף עצי הסקה
במסגרת הנוער . )YONICA STOLZAרחוב ( בית פילדרמן - עברתי עם אחיי לבית יתומים בבקאו -1944-1946בין השנים 

הדבר התבטא בין היתר . מאחר ומשפחתי לא היו דוברי יידיש הוחרמנו על ידי יתר הילדים. נוצרו מגבלות חברתיות בין הילדים
מספר בנים בלווית  מוצרי מזון הייתה יוצאת לרכישת אחראיתמידי יום ה .בכך שלא שיתפו אותנו במשחקי הכדורגל שביניהם

מכיוון שלא שיתפו אותי . כדור רגלשממנה עשו אותם ילדים היו מקבלים אצל הקצב את שלפוחית הפרה . כסבליםשימשו ש
יום אחד  .אך לא עלה בידי הדבר במשך זמן רב, ואת אחיי במשחקים שלהם ייחלתי כל יום להצטרף להיות חלק מילדי הסבלות

 כאשר הגענו לקצב הבחנתי שנעשתה תנועה חשודה בשקילת . כאחד מהילדים המסייעים כסבליםאחראיתנבחרתי להצטרף ל
 אחראיתביקשתי מהו,  לא יכולתי להתאפקתנותוך כדי חזר .חשד בליבי שנעשתה לנו רמייההסתובב ום וכל אותו י, הבשר

ה חזרנו חזר. היא לא כל כך התלהבה מהרעיון אך היא לא יכלה לעבור בשתיקה על דבריי, שתבדוק מחדש את שקילת הבשר
לא הייתה לו ברירה והוא היה חייב . לאטליז ובו בזמן כאשר ראה אותנו הקצב קיבל שוק כיוון שהבין את משמעות הדברים

 שהייתה גיסתו של מנהל המוסד אחראיתמרוב התרגשות ה. ג" ק2-3לשקול מחדש את הבשר ונוכחנו לדעת שהיו חסרים 
תי לקניין מונימאותו רגע . כאדם פיקח המסוגל לגלות את הרמייהיי על מעש בכיתה וזילמחרת הכר. את אשר אירעלו סיפרה 

ידענו שזה ,  היה מופיע המנהל ומסמן למורה לקרוא לי,תחילת הלימודיםכל יום כמעט רבע שעה אחרי . מן השורהשל המוסד 
הייתי ותה תקופה נבאהשיג מצרכים והיה קשה למאחר  .נוצר עקב ההכרח להתמודד עם הקניות היום יומיות שאני ביצעתי

 המסחר עם יםר קשרוקשהצלחתי ל. 14הייתי אז רק בן . מפורסם אפילו בעיירה עצמה בתור הקניין של המוסד שבו היינו חיים
 .היה ניתן להשיג קמח באותה התקופהלא למרות ש הדבר התבטא בכך שהצלחתי להשיג משאית מלאה בקמח .בשוק השחור

הגיתי רעיון לטחון אותו ולהפוך אותו לקמח תירס ואני ירס  טון ת2פעם קיבלנו . ה שולח לנו מזוןוינט סיפק לנו כסף ואפילו הי'הג
לאחר העברת בקשה אושרתי לפקח על הנושא ולייצג את בית . בכדי לטחון אותו היה עלינו להשיג רישיון להעבירו. טחון

לפיכך הגעתי לתחנת המשטרה . הייתה תקפהכאשר אולצנו לנסוע לכפר אחר אשרת הקניית המזון שלנו לא  .היתומים
פגשתי את מפקח התחנה וביקשתי ממנו . הקרובה ושיחדתי את השומר בקופסא של סיגריות בכדי שייתן לי להיכנס לתחנה

  . הוא דאג לכך באופן אישי תוך אישור הרישיון על שמי. שיאשר לנו את האישור בקנייה למוסד גם בכפר האחר
כוסלובקיה יגוסלביה ולבסוף ‘צ, הונגריה, הרכבת עברה דרך רומניה. ברכבת להולנדתומים נסענו לאחר שנתיים בבית הי

שם ארגנו אותנו .  שבהולנדAPPELDON שבאזור ILANIAבכפר הילדים כיתומי טרנסניסטריה קלטו אותנו .  להולנדההגיע
כל קבוצה . בבתי הספר בכפר עצמולמדנו פי חלוקה זו על . בני עקיבא, ביתר, הנוער הציוני,  גורדניה-  כמוותבתנועות נוער שונ

  .1948שהינו במקום זה עד עלייתנו לארץ באוקטובר  .אני הייתי בין הבוגרים. הכילה ילדים מכל טווח הגילאים יחדיו
  .מסלולידענו שאנו מיועדים לעלות לארץ וזה ה. בין שאר הדברים למדנו עברית לקראת העלייה. למדנו שם עם מורות יהודיות

הייתי יד ימינו של  . ילדים500-סך הכול היו בכפר הילדים כ.  תנועות3 עד 2חברי בכל ביתן היו , היינו מחלוקים בביתנים
 לארץ  והוא עזר לי לעלות,של בית היתומיםקניין הראשי עקב תפקידי כ בקאועוד מימי באותו הכרתי משום שהמורה קליין 

 אוטובוסיםב באחד הימים נסענו כולנו. לת שואה שחוותה את המלחמה מתוך המחנותשל ילדה שהייתה ניצובדוי תחת שם 
לישראל לנמל כל הדרך עד .  אוניית נוסעים שנרכשה על ידי ישראל-"נגבה "ה העלו אותנו לאונייםאמסטרדם ושלברכבת כ "ואח

  .ץ אותה עד הסוף היה עוד צורך לשפ- הייתה כשירה מספיקכי היא לא , ל האוניהעשיפוצים חיפה עשו 
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

נו לבנימינה למחנה  והעבירו אותתהכניסו אותנו למשאיות משוריינו.  כולנוונתרגשה 1948אוקטובר בכאשר הגענו לחיפה 
ואת הצעירים " קריית ענבים" העבירו לקיבוץ ,ביניהם אני,  את הבוגרים יותר. שבועיים ואחר כך מיינו אותנונושם שהי, עולים

   .י עלתהתמאוחר יותר שאר משפח. לארץ עליתי לבד .ל בתל אביב"לבית ילדים שאחד מהם של גורדוניה בשדרות קק
התגייסתי אז , 1950הייתי בקיבוץ עד שנת  . הפכתי לרפתןאני, וחולקנו למקצועות שונים' נוער ולקבוצת  השתייכתיקיבוץ ב

לא מצאתי את מקומי בחיפה ואז מאחר ואחי ) 1952(לאחר שהשתחררתי  .הלבשה וציוד טכני, אפסנאי מזוןכ שירתי .לחיל הים
 משפחתי  בינתיים כל. במשקןרפתן מן המנייהצטרפתי לקיבוץ כ ,הקטן היה בקיבוץ דברת ומאחר וקבוצתו עמדה להתגייס

התחלתי לשמור על קשר עם חבר מרומניה שהתגורר  .שמרתי על קשר הדוק איתם. עלתה לארץ ועברה להתגורר בלוד
במסגרת זו היינו יוצאים ). רתך(הצטרפתי אליו בתקווה שאלמד את המקצוע ו, כקבלן ריתוכים של קווי גזהוא עבד כ, בחיפה

 גרנו .1955-בהתחתנו ו, בתקופה זו הכרתי את אשתי רינה. קטים באשקלוןביצוע פרוי, תל ירוחם: לעבודות קבלנות בדרום
אלי , חיה, לאה:  בנים2 - בנות ו2:  ילדים4היום יש לנו  .בלוד בהתחלה ולאחר מכן רכשנו בית ברמלה ועם הזמן עברנו ליפו

כשתי אוטו וסיפקתי לחניות מכולת  בהיותי ברמלה ר-הייתי סיטונאי מזון, רוב חיי עבדתי כסוחר . נכדים11יש לנו . ומיקי
  .אני מתגורר בעיר אזור 1969-מ. ומסעדות מצרכים
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