
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול
  

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

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 מפורסםבאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  רוזנטל
  :שם פרטי

  .)הרי -שם בתעודת הזהות(, צבי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          איתו נולדתישם משפחה 
  רוזנטל

 בלועזית
Rozenthal 

  :איתו נולדתישם פרטי 

  הרי

  בלועזית
Hary 

:                     מין

  ז

  :לידהשנת 

1933 
  :  עיר לידה

  בכאו

  בלועזית
Bacau 

  :ארץ לידה

  רומניה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי

Gyula Endl 
  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 שרה ולא ידוע
  :     מגורים קבועלפני המלחמהמקום 
  בכאו

  בלועזית
Bacau 

  :ארץ המגורים
 רומניה

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

 תלמידביסודי

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

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

  שומר צעיר

  .אותה עיר ואותו הבית, בכאו:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  )שם העיר או האזור ושם הארץ(
 

  לא ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

  

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  לא

 בלועזית
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 בודפשט
  26/8/1944:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  
 לא

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  5/12/1950המשיך לגור באותה מקום עד 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  לא

  :שנתעליה

  
1950 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "יניהבטרנסיל"



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

זה היה , נוסע ומכר תעשייה יהודיתיצחק היה סוכן , אבא . רחוק מהגבול, בעיר בכאו שבמחוז מולדוביה, נולדתי ברומניה
תה לנו רמת יהי . שנים 3הדסה הגדולה ממני ב , תה עקרת בית ואחותייאמא שרה הי .מקצוע מקובל אצל יהודים ברומניה

 8הקן של השומר הצעיר היה ליד הבית שלנו אני הצטרפתי אליו כבר בגיל  .עניים עשירים אבל ממש לא לא היינו, חיים טובה
  .את האווירה בתנועהאהבתי מאוד 

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /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
  

הפגיעה העיקרית שהיתה לנו בזמן . לאורך המלחמה כמעט שלא סבלנו הפצצות, בגלל שהעיר שלנו לא היתה קרובה לגבול

היה לנו , לאי צהובנאלצנו ללכת עם ט . בגלל הדרישה הגרמנית, המלחמה היתה הקיפוח שסבלנו ממנו מהממשלה הרומנית

. והוציאו אותנו מבתי הספר שלנו אל בתי ספר מקצועיים בעבודות רבותהיה אסור לנו להכנס למקומות מסויימים ולעבוד  ,עוצר

ואולצנו ללכת לבית הספר המקצועי  הוא היה יהודי, "פילדרמן"מפעל , תעשיית עורבעיר שלנו היתה תעשייה גדולה של 

  .לא יכלנו ללמוד בבתי הספר התיאורטיים, לעבודת עורות

  

אבא שלי  .מבחינתם היהודים פיתחו את העיר שלהם, היתה ידידות ויחסים טובים, כ היה טוב"עם השכנים הרומנים סה הקשר

, י מכירת ממתקים ברחוב"נשלח למחנה עבודה של הגרמנים וחפר תעלות בגבול ולכן אני נאלצתי לפרנס את המשפחה ע

והיא החליטה " גורדוניה"היתה חברה שתנועת הנוער , דסהאחותי ה .מהמעט כסף שהרווחתי הצלחנו לחית אבל בעוני רב

היא עלתה . גם מתוך אידיאולוגיה אבל הסיבה המרכזית לכך היתה שהיא רצתה להקל כלכלית על המשפחה, לעלות לארץ

  .עם ולאחר מכן הגיע לחיפה- ץ והגיעה לקיבוץ ניררלא

  

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

אך , אחד הדברים שהרוסים עשו זה לבטל את תנועות הנוער, אני הייתי בשומר הצעיר .כבשו הרוסים את רומניה 23/4/1944

שהם הגיעו  ר ובני עקיבא ולקח זמן עד"מימין לשמאל ולכן הם התחילו בתנועות כמו בית, הם עשו זאת בצורה הדרגתית

שרצו להוריד את התחרות על האידיאולוגיה השולטת , י קומוניסטים יהודים"ביטול תנועות הנוער נדחף ע .לשומר הצעיר

  .בקהילה

  

, את כל ההשכלה הבלתי פורמלית שלי קיבלתי מהתנועה, גם לאחר הסגירה של התנועה המשכנו להפגש בצורה מחתרתית

  .היינו מאוד מחוברים, למדנו עברית, ותשובות וציוני מאורעות בארץ ערבי שאלות, היו ערבי תרבות וחגים

  .עד היום החברים הכי טובים שלי זה החברים שהיו איתי בקן של השומר הצעיר ברומניה מתום המלחמה ועד העלייה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  
  

באותה תקופה היתה עלייה מאסיבית , ההורים החליטו שהם רוצים לעלות לארץ, 5/12/1950ב, אני הגעתי לארץ בתור קטין

הם , זאת לא היתה עלייה שכולה אידיאולוגית, יהודים מרומניה 250,000הגיעו כמעט  50-של רומנים לארץ לאורך שנות ה



 

, היו תנאים מאוד קשים, כשעלינו לארץ הגענו לשער עלייה .חיפשו את המקום שלהם כי לא היה פשוט תחת השלטון הרוסי

אני בתור נוער הסתדרתי אבל , הגיינה נוראית, זה תנאים נוראיים, משם המשכנו למעברת עכו במקומות אלו מה שאני זוכר

  .להורים שלי זה היה מאוד קשה

  

יש לי דוד שעלה כבר בשנות  .שם פגשתי אתה חוה אשתי, בעכו ואני הלכתי לחברת נוער בעין השופט ההורים שלי נשארו

לעזור להם , ליד חיפה הוא בנה אותו על חשבונוהוא החליט לבנות להורים שלי בית בחוף , לארץ והיה בנאי במקצועו 30ה

זה היה לא פשוט . רסה אותו כי הוא נבנה ללא רישיוןהממשלה ה, יש לי תמונה של הבית הרוס ואבא שלי לידו, בקליטה בארץ

אני התחלתי את  .אבל בסופו של דבר התפתחו והסתדרו. י הממשלה"לראות את החלום שלהם לבית בארץ ישראל נהרס ע

 שהחליטו לזוב ולעסוק ר אפילו"ד, ברובם אנשים משכילים חברי הקיבוץ היו, החיים העצמאיים שלי בחברת נוער בעין השופט

  .בית חם, הם קיבלו אותנו בידיים פתוחות והעניקו לנו תרבות ונתנו לנו הרגשה של בית, בחקלאות

  

בפעם הראשונה , פעמים מזכיר הקיבוץ 4הייתי , בניר יצחק מילאתי תפקידים רבים .עברנו בתור תגבורת לניר יצחק 1951ב

אחת , עבדתי במספר עבודות מרכזיות .השדכן והכל, ד"העו, הרב, היית המנהל, באותה תקופה מזכיר היה הכל .25הייתי בן 

הייתי  .הייתי אחראי לדאוג לתערובת ולאוכל של בעלי החיים במשק, הספקת בעלי חיים אחראי על" מרכז מזון" מהן היתה

במיוחד , טרופייםאני הייתי אחראי לתחום פירות  .בשיתוף עם עוד אדם שהיה בנאי והיינו אחראים על הבינוי של מבנים בקיבוץ

י מספר גורמים לסיור של שלושה חודשים "נשלחתי עאספתי תקציב ו אני, כשהילד הראשון שלנו היה בן שנה. מנגו ואבוקדו

הייבוא , השווקים המקומיים, המשלוח, ללמוד את צורת הגידול. הוואי ואירופה, ב"ארה, פילפינים, בתאילנד, בהודו, ל"בחו

עבדתי עם משרד החקלאות ועזרתי ללא מעט קיבוצים . והפכתי להיות דמות שלמומחה בנושא. לדעתהיצוא וכל מה שצריך 

  .בגידולים ובעיקר בנטיעות

  

הייתי אחראי על ליווי , מטעם התנועה הקיבוצית .בנוסף לתפקידים בקיבוץ עסקתי בכמה תפקידים משמעותיים מחוץ לו

, ניר עוז,נירים,מגן, לדוגמא, חברים 250, 200ת שלהם כדי שיגיעו להיות קיבוצים צעירים לחזק אותם ואת הצמיחה הדמוגרפי

זה התפקיד מספר שתיים , הייתי מרכז המחלקה הפרסונאלית של הקיבוץ הארצי .קיבוצים 30כ היו "סה, גשור, זיקים, כרמיה

צמצום של כמעט , בתנועהאני עשיתי מהפיכה גדולה , מה שנקרא היום אחראי משאבי אנוש, בתנועה אחרי מזכיר התנועה

הייתי רכז הקליטה של המועצה אזורית אשכול בזמן העלייה הגדולה  .בהוצאות ובצורה טובה עם מינימום נפגעים 50%

  . אני רואה בכך סגירת מעגל, אני גאה בעיסוק בקליטה של עולים חדשים לארץ, מרוסיה ואתיופיה לארץ

  .80אני הפסקתי לעבוד בגיל 

  

  .מהסוכנות היהודית" רכז הקליטה המצטיין של הדרום"קיבלתי את פרס 

  .פ היושר והאמינות שלו"אדם צריך להימדד ע -מסר אישי

  .תמשיכו גם אתם, תיקחו דוגמא מהותיקים הם בנו וממשיכים לבנות ולעשות למען הכלל  - מסר לדור הצעיר

  

תתרום מעצמך ואנשים , ה הדדית ועזרה לזולתבחברה חשובה עזר, את האנשים החיים מסגרת חברתית, אני רואה את האדם

  . תהיה חברה טובה יותר כךמא ממך וגיקחו דו

  

  http://youtu.be/Yuq6e9k6hhA: התיעוד המלא נצא בכתובת

    
  מצורף למעלה קישור לראיון מוסרט של הרי צבי רוזנטל 

  
  2014פברואר  ,יצחק –ניר , אביעד בשרי: ראיון

  

  

  



 

  

  

  


