"לְדוֹרוֹת"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים.בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il
להזכירכם:
 .1את השאלון המלא נא לשלוח לדוא"לlaad@jafi.org :
 .2את הנספח החתום בידי הניצול/ה יש לשלוח בסריקה למייל  laad@jafi.orgאו בפקס .03-7453557
 .3למידע ושאלות בנוגע למילוי הטופס ניתן להתקשר למוקד המידע של המשרד לאזרחים ותיקים .*8840
 .4לשאלות בנוגע לשיבוצים או בעיות שעלו בעת הביקור ניתן להתקשר ל"-רוח טובה" .1-700-505-202

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם משפחה :נפתלוביץ'

שם פרטי:
פישל

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך ,אין צורך לענות עליה

שם משפחה איתו נולדתי:
נפתלוביץ'

בלועזית

Naftalovici
בלועזית

שם פרטי איתו נולדתי:
פישל

Florin

מין:
זכר

עיר לידה :בוקרשט

בלועזיתBucharest

24/06/1937
ארץ לידה :רומניה

שם פרטי ושם משפחה של האב:
חיים נפתלוביץ
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה:
בוקרשט
השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה:
תלמיד בית ספר יסודי לספרדים-יהודים:ספניולה.

שנת לידה:

שם פרטי ושם נעורים של האם:
רוזה גרופר
בלועזית
ארץ המגורים:
רומניה
חבר בארגון או בתנועה:
מקצוע לפני המלחמה:
)תלמיד ,סנדלר ,מורה(

)בית"ר ,השומר הצעיר ,בני עקיבא(

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

במידה והיית בגטו ,ציין את שמו

בלועזית

במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז ,ציין את שמו

בלועזית

המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי:
במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
)מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה ,גרמניה ואיטליה(

תאריך השחרור:
ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור

במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין ,ציין ממתי עד מתי

שנת עליה:
1951

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :הבית בו גדלת ,בית הספר ,חברי ילדותך;במה עסקו הוריך ,המשפחה המורחבת ,חגים ומאכלים(:
נא לכתוב בגוף ראשון
היינו משפחה די אמידה .אמא הייתה אשה משכילה שגמרה תיכון ,אך היא לא עבדה מעולם ,אבי היה יתום ולא רכש השכלה
רחבה ...אבל הוא היה אדם חכם מאד .אבא שלי הקים מפעל לייצור חרדל והיה הספק של חצר המלך בשל איכותו המעולה
)על המדבקה של החרדל היה רשום "ספק המלך"(.
ההורים שלי באו ממולדובה נולדתי בבוקרשט בזמן שהנאצים כבר צמחו ,אמא שלי באה ממשפחתו של הרבי משטפנשט וגם
בבית שמרה על דתה ,הדליקה נרות כל יום שישי ושומרת שבת אך אנחנו לא היינו דתיים היינו חופשיים ,אבל בערבי שבת
היינו הולכים לבית הכנסת של ספרדים כי הייתה שם שירה כמו באופרה.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)גירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים במחתרת ,השתתפות
בבריחה או בהתנגדות,האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,במי נעזרת או אולי למי עזרת(:

הנאצים החרימו לנו את הרכב ,הרדיו והטלפון .הם רצו לקחת גם את הבית אבל מכיוון שלאבי היה סטטוס של "וטאראן",
כלומר סבו נלחם בתורכים ,הייתה להם הגנה והבית לא הוחרם .באותה תקופה היינו כמו עכברים ,ברחנו ממקום למקום...
אבא שלי ואחיו ברחו ממחנה עבודה תמורת תשלום למשהו במחנה והסתתרו אצל אשה גויה בשם דרויה.
הדבר הראשון שאני זוכר זה את הפרעות של  '41הייתי בן  ,3אמא,אחי ואני הסתתרנו בבית מתחת למיטת הקש אני החזקתי
את מנורת הנפט ולפתע כל המיטה עלתה באש ,ואמא כיבתה את הדלקה .השער לחצר הבית היה נעול .הנאצים הרומנים
ניסו לפתוח את השערים הנעולים ,השכן שלנו שגר ממול פרופסור לונגין שמו)חתנו היה סרן בחוליות של הפורעים" -משמר
הברזל" והיה לו משרת חייל בשם "יון" ( ,הוא ראה את המתרחש ,יצא החוצה ואמר לנאצים שהבית הזה שלו ואין להם מה
לחפש שם ,הוא אמר להם ":חברים תלכו מפה ,עכשיו הז'ידים עזבו וכל הרכוש שלהם שייך לי".
בבוקרשט מה שהנאצים עשו בפרעות האלו ,הם היו צועקים ברחובות בהם יש ריכוז גדול של יהודים ":חברים ,אחים שלנו,
תצאו החוצה ,אל תפחדו לא ייקרה לכם שום דבר ,הוריה סימה נעצר ,צאו ושימחו איתנו" .מי שייצא החוצה ,תפסו אותו והיכו
אותו מכות רצח ,או שהיו לוקחים אותם לבית מטבחיים הגדול של בוקרסט )לאבאטור( ותלו אותם חיים על ווים כמו שתולים
פרות .אך באזור של בוקרשט המלך לא הסכים ששייקחו את היהודים למחנות ריכוז אבל הם כן פגעו ברכושם) לקחו את
הטלפון ,הרכב ,הרדיו .(..באותם פרעות שרפו בית הכנסת שנהגנו ללכת אליו והמתפללים שיפצו אותו לאחר מכן.
לאורך כל זמן המלחמה המשרת של השכן שלנו ,דאג להביא לנו אוכל .גב' דרויה ,יון והפרופסור הינם אנשים אצילים ונאורים
שכדאי שיזכרו אותם לדורי דורות.

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)השחרור וחזרתך הביתה ,חייך אחרי המלחמה ,העפלה /עליה(:
לאחר המלחמה אני הייתי בגן של יהודים ספרדים שבאו מטורקיה ,בולגריה ,יוגוסלביה ...ולאחר מכן עברתי לבית

הספר,ספניולה ,גם של יהודים ספרדים ,שם למדנו עברית ,צרפתית ורומנית כמובן .כשבאו הקומוניסטים לא הסכימו שנלמד
לא עברית ולא צרפתית ,במקום זאת למדנו יידיש ורוסית .אך אני בגלל המלחמה לא הייתי תלמיד טוב ,לא למדתי.
אבא שלי היה בדילמה אם לעלות לארץ היינו אמורים לעלות כבר בשנות השלושים לפני המלחמה אך חבריו שכנעו אותו
להישאר .גם לאחר המלחמה הוריי לא רצו לעלות ,אך לאחר שראו סרט על יהדות פולין בשם "רחוב המדרגות" הם שינו את
דעתם והחליטו לעלות ארצה .מה שיכולנו למכור מכרנו בגרושים ואת כל השאר השלטונות לקחו לנו .אני עליתי לארץ אחרי
הבר מצווה שלי ,עם כל המשפחה ב 11/02/1951מבוקרשט ,גרנו בשער העלייה ולאחר מכן במעברת מחנה דוד ליד חיפה.

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

התגייסתי לצבא שם הייתי שנתיים וחצי ,הייתי ביחידת עילית והצטיינתי בכל מה שעשיתי .באזרחות הייתי שוטר ושם
במשטרה למדתי לכתוב בעברית כמו שצריך .אבא שלי נהרג בנמל לפני  49שנים .ואמא שלי נפטרה לאחר שאחי חלה בסרטן
וזה גמר אותה .יש לי אזרחות רומנית אך אני יודע שאני לעולם לא יבקר ברומניה ,הם אנטישמים! בארץ נהייתי אב לשישה
ילדים וכעת אני סבא ל  10נכדים .אני באתי למעלות כדי לחזק את העיר בזמנים קשים שלה ,לא היה אזרח שלא קיבל ממני
עזרה.

ראיון :אביעד לוי  ,מעלות – תרשיחא  ,אפריל 2014

