
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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. השל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  וואטאר
  :שם פרטי

  שרה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 
                                  מרק          

                                              בלועזית
 

MARK 
  :איתו נולדתישם פרטי 

                              סוריקה -שרה                         

   בלועזית
       SARA                                     

:                     מין
  נ  

   :לידה שנת
  

1934 
  :  עיר לידה

                                      פשקן                        
  רומניה:ארץ לידה                                             PACHKAN   בלועזית

  מרטין מרק :של האבושם משפחה  שם פרטי
  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 אסתר לזרוביץ

                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  פשקן            

   בלועזית
    PACHKAN                                     

  :ארץ המגורים
 רומניה

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

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

                                תלמידה

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

    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                                     בוקרשט                  )האזור ושם הארץשם העיר או (

   בלועזית       ציין את שמו, במידה והיית בגטו
                                                                                                                             

  בלועזית                                                        ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 בוקרשט

  :  תאריך השחרור
1945 

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

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

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

1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  גלילה

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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



 

  

  

היו לה שתי אחיות ושני אחים , אמא שלי התחתנה בגיל מאוחר. יחידה במשפחה ללא בני דודיםאני בת ,  1934נולדתי בשנת 

חלקם גרו . גם התחתנה בלומה סימן,כאשר היא התחתנה אחותה הצעירה. היא הייתה האחות הגדולה. שנפטרו בצעירותם

אני היחידה שנולדתי ונשארתי , טרהאחותה הצעירה של אימי הייתה בהריון וילדה בת שנפ. אנחנו גרנו בפשקן. בבוקרשט

הם . אמא שלי הייתה עקרת בית. אבא שלי עבד ברכבות הוא היה מסגר. סבא שלי היה חייט וסבתא הייתה עקרת בית. בחיים

  . למדו עד יסודי וידעו קרוא וכתוב

  

היה להם תנור חימום מובנה  .רנוביץ בבוקובינה'בתקופת הילדות היינו הולכים בחופשות לדודים שהם אחים של אבי שגרו בצ

אחות של אבא שלי ,  דודה נוספת .גם לדודים אלו לא היו ילדים  .אני זוכרת שהייתי ישנה על מבנה התנור הזה, בתוך הבית

, ברומניה' היה עוד דוד שהיה גר בקלוז .היו להם שני בני שעלו אחרי המלחמה לארץחיה עם משפחתה בעיירה סדיגורה 

  .רנוביץ'היו שולחים אותי בקיץ לחופשה אצלו או אצל הדוד בצ. ריםהייתה לו חנות בש

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):נעזרת או אולי למי עזרתבמי , האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

  
באותה תקופה לא הייתה תעסוקה והוריי החליטו לעבור לגור אצל אחותה . 5הייתי בת , פיטרו את אבי מהעבודה 1939בשנת 

נדדנו בין , הדרך הייתה לא פשוטה . לבעלה קראו מנדל, דודה פפי בלסברג,ששמה פסיה האמצעית של אימי בבוקרשט

סבתא . בבוקרשט אני זוכרת שהייתי חוזרת מבית הספר. 1940נה שלמה להגיע לבוקרשט בשנת הכפרים ולקח לנו בערך ש

כאשר . היה חצר ובתוך החצר הייתה דירה. שירותים ואמבטיה, מטבח ,בבית היו שני חדרים. שלי גם גרה איתנו אצל דודה שלי

  .למרתףהיו אזעקות בתקופת המלחמה יצאנו לחצר ונכנסנו לבניין מצד אחר וירדנו 

  

ההגעה לבית הספר הייתה אפשרית אך בחזרה מבית הספר הייתה בעיה כי הילדים הגויים ,ניסו לרשום אותי לבית ספר יהודי  

השער היה סגור ואני . כדי להגיע לבית היו מדרגות חיצוניות אחרי שער עד ההגעה לחצר. אותי וקנטרוצעקו עליי , רדפו אחריי 

את דוד את אבא שלי לקחו לעבודות כפייה וגם . ממתכת בכדי לברוח מהילדים שרדפו אחרייהייתי מטפסת על השער הגבוה 

היא עבדה בחנות . הדודה עבדה והיא פרנסה את המשפחה. אולי פעם בשבועיים שלוש, יתההם לא היו חוזרים הב. שלי

יא הייתה קונה צמר בזול ומוכרת באופן ה. היא הייתה המוכרת. ל מיני סוגי בדיםוכגלובנים  ,צמר, של מוצרי תפירה סדקית 

  .אני זוכרת שהיו הרבה הפצצות ואפילו הייתה רעידת אדמה באחת מהשנים. פרטי בכדי להרוויח עוד כסף

  

באו ולקחו אותו . בסוף הרחוב שהיה מן עלייה היה בית מרקחת של יהודי. היו באים לרחוב בכדי לקחת יהודים שגרו שם

בבוקרשט לא היה טלאי צהוב אך היו . היה עוצר והיה אסור לצאת בשעות מסוימות. ה שלולמחנה השמדה ואת כל המשפח

בזמן המלחמה . רנוביץ בבוקובינה'באותה תקופה האחים של אבא שלי גרו בצ . רומנים אנטישמים שחיפשו להזיק ליהודים

   .ו את המקצוע שלו וכך הוא ניצלוהגרמנים ניצל דהיה רפ,מרטין,דוד שלי מצד אבא. לקחו אותם לאחת ממחנות ההשמדה

היו להם שני בנים ובת , אחות של אבא שלי נספתה בשואה –משפחת נוימן . ספו בשואהכל שאר האחים של אבא שלי נ

   .ששרדו ועלו לארץ

  

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

  

  
רנוביץ בכדי לעלות 'בסוף המלחמה הדודים שלי עזבו את צ. לאחר המלחמה אבי חזר ולא היה אפשר לגור אצל דודה שלי

לבקר היא השביעה אותו  ובא ,מרטין ואשתו חנה,כאשר דוד שלי 1944אמא שלי הייתה מאוד חולה ולפני מותה בשנת . לארץ



 

למעשה עליתי לארץ כבת של דוד . מאחר ולא היו להם ילדים משלהם הוא לקח אותי ארצה. שייקח אותי ארצה איתו ושידאג לי

זאב החלפתי למעשה עם השם של דוד -בתעודת הזהות השארתי את השם של אמא שלי הביולוגית אך שם אבי הביולוגי. שלי

הבעל של אחות של אבי . לא הייתי איתו בקשר מאז. אבי נשאר ברומניה ומצא אישה אחרת. אן בארץשגידל אותי כ,מרטין,שלי 

הוא כתב לדוד שלי שיישלח אותי אליו כי גם לו לא היו ילדים אך אני לא . ב"שנספתה בשואה לאחר המלחמה נסע לארה

האוניה , "גלילה"בשם  באוניית המעפיליםנסענו מבוקרשט לקונסטנציה ומשם עלינו  .13הייתי כבר בת , הסכמתי לנסוע 

  .הראשונה שקבלה אישור לעלות ארצה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

  
לא נשארתי  .פתח מרפדייה והדודה הייתה עקרת בית דדוד שלי רפ, השתכנו ביפו 1950נת בש . 1949עליתי לארץ בינואר 

הוא  .אני רק יודעת שאחד היה נשוי עם ילד והשני היה צעיר שהתגייס לצבא. בקשר עם בני הדודים מצד אבי שהגיעו לארץ

אחות נוספת שלהם הגיעה לארץ . חיל הים וגר בחיפהלהוא התגייס . רציתיילדה צעירה ולא  רצה אז להתחתן איתי אבל הייתי

  . היו לה חמישה ילדים, לאחר שהתחתנה ברומניה עם מישהו שנהג להשתכר

  

המשפחה של הדודה אמרו לה שאין צורך כי הרי אני לא הבת שלה .כאשר הגעתי ארצה רציתי מאוד ללמוד בבית ספר לאחיות

אחר כך עזבתי כי . שנים הייתי שם 3. בערך 15הייתי בת . השנים הכי יפות שלי היו בקיבוץ. בגן שמואלולכן שלחו אותי לקיבוץ 

אחרי שנתיים של . יהודה,בדרך לעבודה פגשתי את בעלי 18הלכתי לעבוד ובגיל . לא התאים לי וחזרתי לגור אצל הדודים

גם אני רציתי לעבור לשם ומצאנו . נתיים עברו לרמת גןדודים שלי בי. גרנו שנה ביפו. שירות בצבא הוא השתחרר והתחתנו

שנים עד שהבן הגדול  10גרנו שם בערך . אנחנו ישנו במסדרון והילדים ישנו בחדר. שם נולדו שני ילדיי. דירת חדר בשכירות

פר בליך ברמת גן הבן שלי כבר התגייס והבת שלי סיימה את בית ס. עברנו לדירת שניים וחצי חדרים. 5והילדה בת  10היה בן 

  .הילדים גדלו והתחתנו ובתי עברה לגור במושב ואנחנו עברנו בעקבותיה למושב. והלכה ללמוד בוינגייט

  

. לאחר מכן עבדתי ברשת עמל כחשבת שכר. עבדתי כחשבת שכר בהסתדרות המורים ולמדתי הנהלת חשבונות וחשבת שכר

בעלי עבד כמורה למקצועות . רב למבוגרים כמזכירה עד הפנסיהכאשר עברתי למושב אורות עבדתי בעמל רחובות בקורסי ע

יש לנו שישה . שנים וגם בספרייה האזורית במועצה האזורית בבאר טוביה 5התנדבתי באוזן קשבת  .טכניים ברשת עמל

למרות שזה אחרי כל מה שעברתי אני יכולה לומר שהאדם צריך להיות אופטימי אך יחד עם זה ריאלי  .שלושה מכל ילד, נכדים

  .תמיד יש לחשוב חיובי,קצת קשה לשלב זאת אך אחרי דברים רעים תמיד יש דברים טובים וזה הראש האופטימי 

  . כל עוד אני קמה בבוקר רואה את השמש והשמיים הכחולים אני מרוצה וזה סימן שהכל טוב ומקוים שגם בהמשך יהיה טוב

  .מן שזה לא אמור לקרותאם קורה ומתגשם החלום זה אמור להיות ואם לא סי

  

  

  2014אפריל , אורות,  אלונה צרפתי בורלא: ראיון

  


