
 

" ְ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 . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

 www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

 
 

 שם משפחה ושם פרטי כיום
  :שם משפחה

 רוזנטל
  :שם פרטי

 מונדי

             פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                       

 אין צורך לענות עליה,          במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                         

:           איתו נולדתישם משפחה 
 רוזנטל

                                              בלועזית
Rosenthal 

 

: איתו נולדתישם פרטי 
 מונדי

  בלועזית
 Mondi                                          

:                      מין
 ז

  :לידהשנת 
01.09.1942 

:   עיר לידה
 גאלאץ 

      בלועזית
        Galati                                    

 :ארץ לידה
 רומניה

: של האב ושם משפחה שם פרטי
 משה רוזנטל

: שם פרטי ושם נעורים של האם
 טוני

                                                 :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
 גאלאץ

  בלועזית
Galati 

: ארץ המגורים
 רומניה

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

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
   (מורה, סנדלר, תלמיד)
 

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

 רומניה,  גאלאץ :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                 (שם העיר או האזור ושם הארץ)

                                                                                       

  בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו
                                                                                                                                                    

   ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

  בלועזית
 

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

 :  תאריך השחרור
 

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

 

   לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת
 

 ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 

: עליה שנת
 

1959 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
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י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש)

(: במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור , או בהתנגדותבריחהב

ל נלקח למחנה "אבי ז, שתי אחיותיי הגדולות מספרות שבמלחמה נשארנו במקומנו ולא עזבנו למקום אחר. 1942נולדתי בשנת 
. שתי אחיותיי הגדולות ועוד אחות שנולדה בסוף המלחמה, היינו אני. עבודה ואימי הייתה צריכה להתמודד לבדה עם התלאות

הבחינו אמי ואחיותיי בשכנים ממוצא , תוך כדי הפגזות. הסתתרנו במחפירות שנועדו להגן על משפחתנו, עברנו הפגזות קשות
אותם שכנים שיכנו בביתם חיילים גרמנים והדבר  , בנוסף. גרמני והקושי שהיה למשפחתי גרם להעביר אותי לשכנים הגרמנים

הרבה פעמים החיילים בביתם של השכנים היו מתעניינים . נתן למשפחתי את ההרגשה כי שם יהיה מקום מבטחים בשבילי
לפרנסתנו אחותי הגדולה הייתה . והמשפחה הגרמנית נזהרה מאוד מלומר להם שאני יהודי" ?של מי התינוק הזה: "ושואלים

אפילו אני אך מרגע שהשכנים הגרמנים שלנו , סיפרו לי שכולם ענדו טלאי צהוב. מוכרת סיגריות כדי שיהיה לנו ממה להתקיים
. הסתירו אותי אצלם הם הורידו ממני את הטלאי הצהוב למרות הסיכון הגדול שלקחו על עצמם במידה והדבר היה מתגלה

 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר

 :(עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה)

אבי חזר ממחנה ,  ומשפחתנו התרחבה קצת מכיוון שאחותי הקטנה נולדה בסוף המלחמה1945נגמרה המלחמה בשנת 
אני הלכתי לגן ילדים ולאחר מכן לבית ספר  ". פוסול"העבודה וכשנגמרה המלחמה התחיל לעבוד בתפקיד בכיר במפעל טקסטיל 

 שתי אחיותיי הגדולות עלו לישראל עם עליית הנוער דרך 1947בשנת . אימי הייתה עקרת בית והיא דאגה לנו. כמו שאר הילדים
,  כשהייתי לקראת סוף התיכון1959רק בשנת . הוריי ואחותי הקטנה נשארנו ברומניה בעקבות סירובי העלייה, אני. קפריסין

 . קיבלנו סוף סוף אישור עלייה לארץ

 

י על חייך  בארץ /נא ספר

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

הגענו לנמל חיפה ומאחר שאחותי הגדולה גרה במושבת . אוסטריה ואיטליה,  עלינו לארץ באונייה דרך הונגריה1959בשנת 
 1960בנובמבר . כדי לעזור בפרנסת הבית' גיסי לקח אותי לקיבוץ דגנה א. בחרנו להיות קרובים אליה והגענו לטבריה, כנרת

להתעניין ולהתייעץ להמשך , לקראת השחרור התחלתי להתלבט. ל בגאווה גדולה למסלול קרבי של גולני"התגייסתי לצה
והמליץ לי " פוליטכניקום"קרוב משפחה ידע שעוד ברומניה התחלתי ללמוד את המקצוע ב. הכיוון היה הנדסת חשמל, לימודים

הייתי . הוא אמר לי שכדאי שאתחיל לעבוד ואלמד כבר תוך כדי עבודה". המוביל הארצי- "להתחיל לעבוד בפרויקט ענק שנפתח 
.  הגדולה בארץ ובין הגדולות בעולם, מבין הראשונים להפעלת המפעל וניהלתי את תחנת השאיבה בספיר

, ל ובניהם עלמה צעירה"הגיעה לביקור משלחת מתכנני המפעל מחברת תה, תוך כדי השתתפות בהתקנת הציוד המכאני חשמלי
מאוחר יותר נודע לי שעבדתי עם אביה בהתקנת הציוד ובאותו הבוקר הוא אמר לי כי ייתכן ובתו תגיע . כך הכרתי את אשתי, שוש

היא התגוררה אז בתל אביב ובסופי השבוע כאשר העובדים שהתגוררו בתל אביב היו חוזרים , הכרנו. לביקור ואכן שוש הגיעה
שתי בנות גדולות : נולדנו לנו ילדינו, קיבלתי דירת שירות מטעם העבודה. לאחר חצי שנה נישאנו. הייתי מצטרף אליהם, הביתה

 . מאושרים עם הרגשת גאווה מהילדים, עד היום אנו גרים בביתנו בטבריה. שבהמשך כשגדלו הן עזרו לנו לגדל את שני הבנים
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