
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול
  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה ים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  אקרשטיין :שם משפחה

  
  שושנה- רוזה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  הורוביץ:איתו נולדתישם משפחה 
  

 בלועזית
HOROVITZ  

 
  סוריקה :איתו נולדתישם פרטי 

  
  SURIKAבלועזית

 
 :מין

  נקבה
 

  1929:לידהשנת 
  
 

  קונסטנצה:  עיר לידה
  

 רומניה :ארץ לידה CONSTANZAבלועזית

  'הורביץ דוד :של האבושם משפחה  שם פרטי
  

  פינקו שפרינצה :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  קונסטנצה:לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
  

  בלועזית
 

  רומניה :ארץ המגורים
 

  יסודי:לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

 :המלחמהמקצוע לפני 
  תלמיד

  

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

  .על יד הים השחור, קונסטנצה: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 )שם העיר או האזור ושם הארץ(

  בלועזית :ציין את שמו, במידה והיית בגטו
  

 שמוציין את , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  צה'אוסמנ

 בלועזית
  

  צה'אוסמנ :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  1944:תאריך השחרור
 

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

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
1950 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  בגוף ראשוןנא לכתוב 



 

  
עם היוולדי הורי נתנו לי את השם  .הורוביץ)רחל(להורי דוד ושפרינצה  18.1.1929- רוזה אקרשטיין נולדתי ברומניה בשמי 

עם השנים שונה . דים שמות עברייםעלייתי לארץ שונה שמי לשושנה לפי המדיניות של בן גוריון לתת ליהו אך כאשר, סוריקה

  .אנשים פונים עלי באחד משלושת השמותם עד היו. שושנה השם לרוזה שזה שם לועזי לשם

  

הם , את אמי הוא הכיר בטיול שעשה לרומניה. חיי שם כאזרח אמריקאי, נולד בהונגריה משם עבר לארצות הברית יאב

כאשר . אני ומטילדה , מירלה, ברטה, חארי –בבית הינו חמישה אחים . על יד הים השחור, הצגרו יחדיו בקונסטנהתחתנו ו

  . חארי וברטה היו מנישואיה הקודמים של אמי שהתאלמנה

  

. שרוב השכונה הייתה יהודית למדתי בבית ספר עם ילדים גויים למרותאני . אמי כעקרת ביתאבי עבד כאופה במאפייה ו

  .אאורל ואלה, בקה -לדיםולהם היו שלושה יאן שהתחתן עם קלרה 'לה היה בן בשם ז, בקרבתנו חיה מלי אחותה של אמי

  .ל יחדוהיינו עושות הכובקה ואני היינו חברות טובות 

  

  .היינו ממוקמים ברחוב מרכזי. חנויות ומאחור כנסיה גדולה ושוק קרוב, ברחוב בו גרנו היה ממול לבית קולנוע

  .מעבר לעזרה שנתנו לאמי בבית, במשקי ביתאחותי ואני התחלנו לעבוד בחוץ , עוד לפני פרוץ המלחמה, לאחר שאבי נפטר

ולהם נולדו גוי עם בחור יווני התחתנה מירלה שנה ו 12לברטה נולד ילד אחד בשם ראובן שקטן ממני ב, התחתנו ישתי אחיותי

  .שתי בנות

  

  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
  

  
באחד הלילות סגרו את השכונה שלנו . היהודים הוצאו מבית הספר ולא הורשו יותר להגיע עם פרוץ המלחמה כל התלמידים

פעמים במהלך המלחמה בגלל השינויים הפנימיים של  השתנה שלוש שם המחנה, "צה'אוסמנ" נה עבודהמחהפך לוהוא 

  .על המחנה שמרו בעיקר רומנים שהיו משתפי פעולה של הגרמנים שגם כן הורגשו באזור המחנה .השכונה

  

 והסתובבנ. פחדו להסתובב לכן כל קשר עם חברותי התנתק אפילוגטו היה איסור לצאת מהבתים ואנשים בבכל זמן השהות 

סך . בדירה שגרנו נכנסו עוד משפחות יהודים. עובדים בעבודות ניקיון היינו, גם בנים וגם בנות, התור ילדיםעם טלאי צהוב ו

ינו שמים נפט על השיער מרוב כינים היואני זוכרת שהיה מחסור באוכל והיגיינה  . אנשים בבית וישנו על הרצפה 20ל היינו והכ

אחי  , אמי המלחמה נותרנו תוםעם  .יאחריות והטיפול בראובן בנה עבר תחתבזמן המלחמה  הרצחברטה נותי אח. והפנים

  .ואני ראובן, מטילדה, רלהימ, חארי

  

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

  

  
ההחלטה . לפני שהחלטתי לעלות לארץ ישראל, למוד שתי כיתות חזור לבית הספר ולסיום המלחמה עוד הספקתי ל לאחר

לארץ ישראל  .ולכן התחלתי בהוצאת התעודות כדי שאוכל לעלות לארץ עם אונייהברומניה לעלות הייתה בגלל מחסור העבודה 

רומניה ב נובזמן ההמתנה לעלייה לארץ עבד . חברות טובות היינו מותהשעד יום , אן וקלרה'ז תם שליב ,עליתי עם בקה

  .מחנה פליטים בעבודות ניקיון ומשם הועלנו על אונייה לארץ ישראלב

  

חיה  ,עלתה אמי מרומניה לארץ 50בשנות ה .רלה ובעלה נשארו להתגורר ברומניה  לאחר סיום המלחמהימ, מטילדה, אמי

לאחר ,היום , עם בעלה 60אחותי מטילדה עלתה לארץ בשנות ה .גור בחיפה בקרבתיבמעברה ואחר כך עברה לתקופה קצרה 

מאז שעזבתי את רומניה . התקשורת נשארה בגדר מכתבים וטלפונים רלהיעם מ .בזיכרון יעקב מתגוררתמות בעלה היא 



 

  .שםכי לא רציתי לחזור ל ,פעם אחת בעת ביקורה בישראל באמצע שנות השישים נפגשנו פנים אל פנים

  
  

  

  
  

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

  ):לדורות הבאים
  
  

 לובלסקי-פיאסקיאקרשטיין עלה לארץ ישראל מ  ריהא .ולמדתי עברית דרך חברותבעלי , ריהבארץ ישראל הכרתי את א

)Piasecki – Lubelski( עם . בפולין נשארו עוד אח ואחותו אביו ואחותו ,שנתיים לאחר מכן עלו גם אמו. 1936שבפולין בשנת

אך הם לא הצליחו לחזור , השמועות על המלחמה באירופה החליט אביו לחזור לפולין ולהעלות את שני האחים לארץ ישראל

  . ונרצחו שם

  

. לאחר החתונה גרנו בחיפה עם חמותי שהייתה אישה דתייה. 1952יצאנו במשך שלושה חודשים והתחתנו בינואר  ואני ריהא

. יתה במשפחתוכיבד את הדת שהי ךלא היה איש דתי בעצמו א ריהאלמרות ש,שמרנו שבת וחגגנו את כל החגים היהודים

. זו הייתה תקופת הצנע בארץ אך לא החסרנו כולם מילדינו.1954 בשנתוד וד 1952אברהם בשנת , ולי נולדו שני ילדים ריהלא

אמי הייתה עוזרת לי ושומרת על הילדים בזמן . עבד בבסטה בשוק שהייתה שייכת לאמו ולו ואני עבדתי במשק בית ריהא

  .שעבדתי וכשהייתי יורדת להביא אוכל ולעזור בשוק

  

בתור ילדים הם היו יורדים לשוק אך לא . שנים 4שנות לימוד ומשם עברו לתיכון מקצועי למשך  8, ס רמז"הילדים למדו בביה

ראובן עלה לארץ וזכור לילדים כדוד אהוב שאהב  .ולא מתאים לילדים "פראי"מקום , שם שהיה על השוקאהבתי זאת בגלל ה

בימי שבת היינו . במושבה הגרמנית והם התגורר ,גם הוריה ואחיה של בקה עלו לארץ. לשחק עימם ולספר להם סיפורים

 2002נפטר בשנת  ריהא .היום הם גרים בעכו. מרדכי ושושנה, שלהכדי שישחקו עם הילדים יורדים עם הילדים עליהם 

  . נינים 3נכדים ו 6כיום יש לי . לגור בבית אבות בחיפה מביתי בחיפה ברחוב צפת תירעב 2013ובאוקטובר 

  

 ,מצד בעלי קשר משפחתיבנינו יש . ריצוף וחומרי בנייהשמתעסקים ב" אקרשטיין "תקשור לחבר  –שם המשפחה אקרשטיין

  .בקשר מתמשך וקבוע שתי דורות אחורה אך מעולם זה לא בא לידי ביטוי

  

  

  
  

  נועה ארבל: ראיון
  2014מאי חיפה 

  

  

 


