
 

  "ְ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

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

  : להזכירכם
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  טאובר
  :שם פרטי

  גיטה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

     רוף                                       

                                              בלועזית
RUFF  

  :איתו נולדתישם פרטי 

                      )גוסטה(גיטה                                

   בלועזית

                      GUSTA                      

:                     מין

 נ   
   :לידה שנת

1933  

 
  :  עיר לידה

                                  )רומניה(צרנוביץ                            

                   בלועזית
CHZERNOWITZ  

 רומניה :ארץ לידה

  רוף) איסידור(אירה :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  פאני נוימאייר :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                           צרנוביץ     :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

                          בלועזית

CHZERNOWITZ                

  :ארץ המגורים

 רומניה
   :לפני המלחמה אקדמיתואר /השכלה

  יסודי               )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                             'תלמידת כיתה א

  :או בתנועה חבר בארגון

    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

 OSIFKA / FUTTER MATICHEFSKY / TRANSNISTRIA UKRAINA :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                                                       )שם העיר או האזור ושם הארץ(

   בלועזית צרנוביץ      ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                              CHZERNOWITZ                                                                                                      

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

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

1944 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

גרמניה , פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות (

 )ואיטליה

    לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  צרנוביץ

  



 

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

1950  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  )לגלי" (טרנסילבניה"

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  

  .היה לי אח קטן ממני אני לא זוכרת את שמו . 21/3/1933נולדתי ב .בעיר צרנוביץ  FRANZOSS GASSE 12' גרתי ברח

סימון : אחים 2לאבי היו  .אימי הייתה עקרת בית). הנדסאי(לחנויות הוא היה מכין שלטים , אבי היה מסגר. גרתי עם אבא ואמא

אני זוכרת גם . ס הרקולס שולה"למדתי בבי .ואחות בשם הלנה הרבייט, ואח נוסף התגורר בבוקרסט, בעל מחסן עצים -רוף

  .ל"שבן דוד של אבי היה פרופסור צבי יעבץ ז

  

  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
  

  

פרצה מבחינתי  22/6/1941-ב .ילים עדייןהחיים היו רג. והשתלטו על העיר ועל מחוז בוקובינה 1940הרוסים הגיעו בשנת 

משפחתנו  .התושבים המקומיים שיתפו פעולה עם הגרמנים והרומנים .הגרמנים נכנסו והתחילו לבצע סלקציות. המלחמה

" אחר"לקחו אותנו למקום  .הרחוב שלנו היה בתוך הגטו המקורי ולשם הוסיפו משפחות מבחוץ. עלתה לטרנספורט הראשון

. הגענו ליער. הגענו ליער אתקי שם ירדנו מהרכבת .היו אלה רכבות מסע של בהמות. זה לא סתם העברההבנו ש. ברכבת

עברנו  .ביער היה בוץ עמוק שם אח שלי נעלם ואינני יודעת מה עלה בגורלו . לאורך כל הדרך היינו תחת ליווי גרמני וגם רומני

שם חילקו אותנו לקבוצות  . מי שיסרב יומת. זהב וכדומה.י הערךאת נהר נייסטר שם אמרו לנו להכניס לתוך בור את כל חפצ

  .סחבנו על הגב תרמיל שבתוכו היה כל רכושנו.  transnistriaושלחו אותנו ל

  

שם . על יד נהר בוק  FUTTERMATICHEFSCYלבסוף הגענו ל  .המון אנשים מתו בדרך. הלכנו הרבה זמן בבוץ הטובעני

כולם שכבנו על  .לקחו לעבודות פרך בבניית גשר מעל הנהרחלק מהאנשים נ. רווהולתוך אאיש  1500-הכניסו את כולם כ

בלילות  .במהלך היום היינו מחליפים בגדים תמורת לחם עם המקומיים. לא היה לנו אוכל. איש 35לבסוף שרדו . צפההר

רווה נתן ויום אחד נכנס חייל לא .א התערבהיינו צורחים והם גם הרגו אנשים שהתנגדו ואף שומר ל.המקומיים היו בוזזים אותנו

בתוך . -42הייתה ' בחורף הזה הטמפ .1942זה היה בינואר .לאבי מכה עם הכת של הרובה בראש והוא נהרג מול עיניי

  .האדמה הייתה קפואה. הארווה היו מלא גופות

  

  .חו גם את גופתו של אבא שלים היהודים החלו להוציא את הגופות החוצה ועשו ערמה כמו קבר אחים שם לקבשלב מסוי

מרב הקור נשרו  .שארו מעברו השני של נהר הבוקיהודים לא נ. ד ילדה אחת בחייםאיש שניצלו נותרתי אני ועו 35מתוך 

ויר השתפר השורדים החלו ללכת לכיוון העיירה וכשמזג הא .ומחוסר תנועה הם סבלו מניוון שרירים, לאנשים אצבעות ברגלים

  .תארגנות של הקהילה ועזרה הדדיתשם הייתה ה, ברשט

  

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

  

  

. הילדה ששרדה איתי שמה שרה סירוטה שהייתה לימים שופטת במדינת ישראל. יחד עם משפחות בודדות שארנואני ואימי נ

אני זוכרת שמשפחתה הייתה שם הם עשו את הצרכים שלהם בתוך סיר אותו ניקו בשלג וגם . שמה המקורי היה גייקה וקשטיין

, ניקיון בבתי קצינים, לקחו לכל מיני עבודות שדהם נהגברי .רבת מקוםשזה היה כפר בק משם הלכנו לאוסיפקה .בישלו בתוכו



 

הרוסים החלו להתקרב ובמקביל יצאו הפרטיזנים מהיער והרגו את החיילים ששמרו עלינו  .והנשים סרגו לחיילים הגרמנים

  .ת מוותהלכנו בשיירה כמו צעד. הגרמנים הגיעו והחלו לאסוף את היהודים הנותרים וגם אוקראינים ).שותפי שמשטר הנאצי(

שרה אמא שלה , כנעה אותם לעזוב אותנו וגם את משפחת וקשטייןברה עם החיילים הגרמנים בשפתם ושמא שלי דייא

  .והאחיות

  

כשהצבא האדום נכנס נסענו ברכבות מסע שהובילו תחמושת  .שני אחים המשיכו בצעדה וגם אח נוסף שחצה את נהר הבוק

אני ושרה התחבאנו . אני זוכרת בזמן הנסיעה היו הפגזות .הודים של הצבא האדוםי עזרתם של חיילים י"וזאת ע, וטנקים לחזית

אמא שלי  .1944לבסוף הרכבת הגיעה לצרנוביץ וזה היה בתחילת  .הייתה הרגשה קשה של פחד. מתחת לרכבת כדי לשרוד

היינו משנת שם    NOTBARDT HORADIMARE עברנו לטרנסילבניה.הכירה גבר בשם שמואל שטיין והתחתנה איתו

1946-1950.  

  

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

  ):לדורות הבאים
  

  

משם לקחו אותנו במשאיות לבית עולים . והפלגנו לחיפה" טרנסילבניה"עלינו לאוניה . ברומניה לארץ הגענו דרך נמל קוסנצנה

שם , עמי-טאובר ועברנו למושב בן)מישה(התחתנתי עם מאיר  1951בשנת  .שם התגורר אנשים מבוגרים יותר, חנה-פרדס

שניים . נכדים 3יש לי . יא גרה בנהרייהשואים יש לי בת אחת שמה בילה אלקביר הימהנ .יהיועברנו לנהר 1963שארנו עד נ

  .אני הייתי כל החיים עקרת בית ומישה היה נהג משאית .מהם מתגוררים בהוד השרון ואחד בנהרייה בגיל אחרי צבא

  .המסר שלי לדורות הבאים שיש לשמור על הארץ שלא נהיה קורבן כמו בעבר

  

  2014פברואר , נהרייה, אריאל פרידמן: ראיון

  


