
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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

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

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  ורנשטייןא

  :שם פרטי

  מנחם

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  ורנשטייןא

  בלועזית
     Orenstein  

  :שם נעורים
 

  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

  מייני

   בלועזית
      Meini 

:                     מין

 נ/  ז   
   :לידה תאריך

22.6.1934  

    ):מחוז, ישוב( מקום לידה

  רנוביץ'צ

          בלועזית
Czernowitz  

  :ארץ לידה

 אוקראינה
  :של האב שם פרטי

  משה

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  שרה סלי 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                    :      לפני המלחמה  מגורים קבוע

  רנוביץ'צ

   בלועזית
     Czernowitz  

  :ארץ המגורים

 אוקראינה
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 
   :המלחמהמקצוע לפני 

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  מוגילב, רנוביץ'צ

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור
 מוגילב

  :  תאריך השחרור
1944 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  נפולי, וינה

   :עליה שנת
1949 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  
  
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: רךציוני ד(
  

גרנו בסביבה לא יהודית והיו לנו קשרים . נולדתי למשפחה מסורתית אמי היתה עקרת בית ואבי היה פרוון בעל חנות לפרוות

הוא היה . גרנו בבית פרטי שנבנה במיוחד עבורנו שנים לא קרבות לפני המלחמה. מצבנו הכלכלי היה טוב. טובים עם השכנים

ינו נוסעים לנופש יבקיץ ה, בתי קפה ,הצגות בגרמנית ורומנית, נהננו מחיי תרבות. חדש ומרווח ועם אח פחמים להסקה בחורף

  .חלתי ללמוד בבית הספרהת.  לאבי היה מקום קבוע בבית הכנסת ובחגים היינו מבלים שם. והחנות היתה סגורה

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותי סייע
  

המעבר מבית מרוווח לחדר אחד יחד עם סבא וסבתא והדודה היה . רומני רוכזו היהודים בגטו בעיר מגוריי- עם הכיבוש הגרמני

הורדנו מהרכבת כמה  .שליד נהר הדנייסטר אטקיכעבור תקופה קצרה נלקחנו כל היהודים לרכבת ונסענו לעיירה בשם  .קשה

ילדים זקנים וחולים הוכו כדי שילכו יותר . קילומטרים מהנהר והובלנו בהליכה רגל לכיוון הנהר בדרך למוגילב שמעבר לנהר

היו שנפלו לנהר ואף אחד . נדחסנו כמו סרדינים, בהגיענו לנהר העלו את כולם לסירות . היו פצועים ומתים שנשארו בדרך. מהר

היה חוסר במזון והיו יהודים שמכרו את . גם שם המגורים היו צפופים. לבסוף הגענו לגטו במוגילב. הם טבעולא חילץ אותם ו

הפריבילגיה . אבי נלקח לעבודת כפיה בה בנו גשר על נהר הדנייסטר. רכושם ובגדיהם לאוקראינים המקומיים כדי להשיג מזון

ולא יכל  הוא חלה בטיפוסלאחר ש. בפחי האשפה של הגרמניםלחפש מזון הוא הלך שלו היתה שלאחר סיום יום העבודה 

עם סיום בניית הגשר הגרמנים זרקו . לצאת לעבוד אמי בנתה אצל פחח מתקן לעשיית גלידה ויצאה למכור בשוק של המקומיים

. ות מתים מהלילהמדי בוקר בחורף היו עובדרות עגלות ואוספ רועדהייתי אני כילד . אבי ניצל. את היהודים לנהר ממרכז הגשר

מדי פעם היו אקציות של איסוף יהודים להצעדה לתוך אוקראינה ואז היינו מסתתרים בעליות גג ובין . כך בדוחק עברו הימים

עם הגעת הפרטיזנים הראשונים למוגילב  .1944- גילב עד השחרור של הרוסים בוהצלחנו לא לעזוב את מ. שחים ועצים ביער

יחידות . היו שוחטים אותם בתוך חנויות איטליז. א הספיקו לברוח מפני הרוסים המתקרביםהיו מעשי נקמה לגרמנים של

הדבר הגיע לכדי ירייות ביניהן ואז הרוסים הפגיזו את . גרמניות רומניות רצו לברוח דרך הנהר ורבו ביניהם מי יחצה קודם

היו פצועים . ם רצו מיד לחזות במחזה האימיםהיהודי. לאורך הנהר היו מפוזרים פצועים וגופות מתים. הגשר והוא נהרס

  . כעבור זמן קצר מהכיבוש הרוסי של העיר גויס אבי לצבא הרוסי ואני ואמי נשארנו לבד. שביקשו שיהרגו אותם

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה /העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  

בינתיים אמי הכינה מסמכים . חזרנו לבית שלנו. עם סיום המלחמה ברח אבא מהצבא הרוסי וחזר אלינו. רנוביץ'חזרנו לצ

. הצטרפתי לבית ספרו לבוקרשט ושם נלבסוף עבר. למדתי יידיש ורוסית. בבית ספר יהודי אני חזרתי ללמוד. למעבר לבוקרשט

לאחר שנה וחצי גנבנו את הגבול להונגריה ומשם . לעסוק בממכר סיגריות בסיטונות בבוקשרט אבא התחיל. למדתי רומנית

שם אבא חזר לעבוד במכירת  ,בדירה שכורה התמקמנו בוינהכ "תחילה גרנו במחנה עקורים בארצברגר לאגר ואח. לאוסטריה

  .יצאנו לישראל באוניה 1949בינואר . עסקיו היו טובים. סיגריות שהיו מוצר יקר ערך

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

הוא אסף אותנו לביתו . 1932- לארץ עוד בשעלה לאחר שהות של יום הגיע בן דודי . כשהגענו לארץ עברנו למעברת באר יעקב

לא . 'הצטרפתי לבית ספר ביאליק בכיתה ח. ה וכשהגיעו המכולות שלנו שכרנו בית בנתניהגרנו בבית עולים בנתני. בנתניה

. ש שאול טשרניחובסקי "בשנת הלימודים הבאה כבר התחלתי ללמוד בתיכון ע. ריי לקחו לי מורה לעבריתוידעתי עברית וה

עשיתי . א ושירתי בגבעתי ביחידה קרביתגוייסתי לצב 1953- עם סיום לימודיי ב. ך"הצלחתי להשלים את הפער בעברית ובתנ



 

ר "קודמתי עד לדרגת רסבמהלך שירות המילואים . ים וקורס סמלי סיירים והוצבית ביחידת הסיור החטיבתית"קורס מ

התחלתי לעבוד בבנק והתקדמתי מתפקיד זוטר ללתפקידים שונים  1956- עם שחרורי משירות החובה ב. 1984-השתחררתי בו

במקביל . ר ועד מורשי חתימה והמנהלים בבנק"הייתי גם יו. א"עשיתי תואר במהל עסקים באוניברסיטת תבהנהלת הבנק ואף 

פרשתי . נבחרתי למועצת עיריית לוד ושירתי את העיר בתפקידים ציבוריים שונים בועדות השונות. עסקתי גם בעבודה ציבורית

   . ואף עושה סקי בחורף קונצרטים וטיולים, וכיום אני נהנה מהצגות  1999- לגמלאות ב

  

  
  

  מרתה פלטו: ראיון

  2011אפריל . לוד
  

  קרן אלמוג: עריכה
  

 


